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Det inspirerende

budskab

AF EZRA TAFT BENSON af de tolv apostles råd

Paulus' aktuelle formaning: „Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand

mod Djævelens snigløb. For den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og
blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette

mørke, mod ondskabens åndemagter . .

." (Efeserne 6:1 1-12.)

Breve og de trykte nyheder, som daglig passerer mit skrivebord, afslører den
dybe bekymring og pinefulde ængstelse, som næres af vågne mennesker,
især bekymrede forældre, i mit eget og i andre lande, . . . frygt for at vi vil miste

alt det, vi har kært, og det snart.

Vi er i dag stillet overfor snigende, nedbrydende onder, som er udbredt vidt

omkring . . . Disse skændige, ødelæggende onder, giver sig nu tilkende i vor
musik, i vor malerkunst, i sex-perversitet og i såkaldt sexualundervisning . . .

Disse onder viser sig i den stigende handel med narkotiske stoffer ... i føren-

de ugeblade og undergrunds-publikationer for unge mennesker; i TV, på film

og i radioprogrammer . . .

Vi kan bekæmpe de gudløse, ateistiske kræfter, som truer os. Ja, med vor

Almægtige Guds hjælp kan vi — skal vi — vinde krigen mod de onde magter,

som næsten synes at overmande os. De evige sandheder, åbenbaret fra Gud,
gennem Hans inspirerede profeter står uforanderligt fast, før som nu. Lad os

„iføre os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand mod Djævelens snigløb."

Der er ingen anden vej til sikkerhed.

Gud er ikke død. Han lever, for Han har vist sig — sammen med sin elskede
Søn, Jesus Kristus — i vore dage. O
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O, ungdom,

bevar det, der er

dig betroet
AF PRÆSIDENT DAVID O. McKAY

„Lad ikke nogen ringeagte dig, fordi du er ung,"

skrev apostlen Paulus i et brev til sin unge mis-

sionærkammerat Timoteus; „men vær et forbillede

for de troende i tale, i færd, i kærlighed, i troskab,

i renhed," (1 Tim 4:12)

Paulus og Kirkens andre ledere i den forvaltning

kendte med sikkerhed ungdommens styrke, dens

mod og dens overbevisning, ligesom vi gør det i

denne tidernes fyldes forvaltning.

I slutningen af brevet tryglede Paulus:

„Timoteus, bevar det, der er dig betroet . .
."

(1 Tim

6:20)

Enhver mand og kvinde har fået noget betroet, som
de skal bevare. „At nogen viser én tillid er en

større kompliment end at blive elsket," er der en,

som klogeligt har sagt.

Hver dag er der nogle handlinger, som kræver

fysisk mod. Lad alle vore handlinger være blandet

med moralsk mod. Historien stråler af beretninger

om loyale mænd og kvinder, som, stillet over for

vanskeligheder, ja, endog over for døden, har be-

varet det, som var dem betroet: Josef i Ægypten,
som blev fristet af Potifars hustrus list, Daniel foran

Babylons gudløse herskere, Peter og Johannes

foran Sanhedrinet, Paulus i lænker foran Kong
Agrippa, Joseph Smith i fængslet, hvor han bragte de

blasfemiske vagtposter til tavshed — disse og ti

tusind andre ledere af menneskeheden viser den

udholdenhed, der kræves for at bevare de skatte,

„som er dig betroet."

De fleste af de dyrebare gaver, som er betroet til

vor omsorg, er givet os uden at vi selv har arbejdet

for det, sommetider uden at vi fra vor side har gjort

os fortjent til dem. Livet selv er en gave; det sam-

me er et stærkt legeme, et sundt sind. Et godt

helbred er rigdom. Nogle mænd og kvinder for-

møbler det lige så tåbeligt som den fortabte søn i

lignelsen.

En klar forstand næres ved et sundt legeme. Sund-
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hed i legemet og fred i sindet skaber lykke. Vi

dømer en mand til at være en tåbelig rytter, hvis

han pisker og pludselig rykker i en fuldblods, ner-

vøs hest. Vi anser ham enten for at være uvidende

eller ondskabsfuld, når han vil ødelægge et så ud-

søgt dyr. Det samme er den, som vil ødelægge

sine unge nerver med stimulanser eller sin sam-

vittighed med hemmelige, syndige handlinger. Styr-

ke og dygtighed er givet hver enkelt som noget

helligt, der er betroet ham.

Unge mænd og kvinder hengiver sig sommetider

til nydelser for popularitetens skyld. Den, som be-

standig angler efter popularitet på bekostning af

sundhed og karakter, er tåbelig. Ja, i virkeligheden

mister den, som hengiver sig til laster for at søge

popularitet blandt venner, selv det han ønsker, me-

dens den unge som opretholer sine standarder,

vinder deres respekt.

En anden ting, som er os betroet og kommer til os

uden at vi selv har gjort noget for det, er et godt

navn. At holde et nedarvet, godt navn ubesmittet

og uplettet, er et af de unges største ansvar.

En af de mest efterfølgelsesværdige formaninger,

som de unge har fået, er: Bevar det gode navn, som
er dig betroet. Jeg ville ønske, at hver eneste af de

unge kunne føle ansvaret ved et sønneforhold.

Den tredie forpligtelse, som er betroet os at tage

vare på og bevare, er Kirkens gode rygte. Et med-

lem af Kirken kan ikke begå en åbenlys handling

uden at det genspejles på alle medlemmerne. Den
kirke, som vil overleve i denne verden, er den kirke,

som skaber de ædleste mænd og kvinder. Vi har

modtaget Kirkens velgerninger. Kirken har hjulpet

os. Det er nu vort ansvar at hjælpe Kirken. Kirken

beder os til gengæld om, at vi har manddom og

kvindelighed, der er tilstrækkelig til, midt under

modstand, at opretholde Kirkens standarder. Disse

standarder sammenfattes på en smuk måde i den

trettende Trosartikel:

„Vi tror, at vi må være ærlige, sandfærdige, kyske,

velgørende og dydige og gøre godt mod alle. I vir-

keligheden kan vi sige, at vi følger Paulus' for-

maning: Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt me-

get og håber at kunne udholde alt. Vi tragter efter

alt, hvad der er dydigt, elskeligt, hvad der har godt

lov eller er prisværdigt."

Der er endnu noget andet, der er betroet os som en

gave fra Gud, og dog er det noget, som kun gives

os gennem vor egen søgen og vort eget retfærdige

liv. Det er en tillid til, en vished om Kristi guddom-

melighed.

I historien om Job har vi beretningen om en mand,

som Herren har overdraget enhver ønskelig velsig-

nelse. Han havde et yndigt hjem, værdige sønner

og døtre, store, dyrkede stykker jord, kvæghjorde

og mange tjenere til at passe dem. Verdslig rigdom

havde han som han ønskede det. Han havde mange
venner og et godt navn og rygte. Han blev hædret

af mennesker og begunstiget af Gud. Men pludselig

blev alle disse ting taget fra ham. Ved dødsfald og

ildebrand, ved overfald fra sabæerne og kaldæerne

mistede han sine hjorde og sine tjenere. Ved en

stærk orkan omkom hans sønner og hans døtre. Han

selv blev ramt af en ondartet sygdom, så ondartet

at han trak sig tilbage fra mennesker, og siddende i

askedyngen skrabede han sit legeme med et pot-

teskår. Han blev endog berøvet sin hustrus trøst,

for hun sagde til ham, at han skulle „forbande Gud
og dø." (Job 2:9.)

Job havde imidlertid én ting, som hverken tyve

eller ildebrand, uvejr eller døden selv kunne tage

fra ham. Det var hans vidnesbyrd om den levende

Gud. Midt under sin plage og i nærværelse af sine

såkaldte „trøstere" råbte han:

„Men jeg ved, at min Løser lever, over støvet vil

en Forsvarer stå frem.

Når min sønderslidte hud er borte, skal jeg ud fra

mit kød skue Gud, hvem jeg skal se på min side;

ham skal mine øjne se, ingen fremmed! Mine nyrer

forgår i mit indre!" (Job 19:25-27.)

Et sådant vidnesbyrd er den største af livets gaver.

Det findes ikke ved dovenskab, men ved flid; ikke

ved uærlighed, men ved den rette handlemåde;

ikke ved nydelse, men ved selvbeherskelse; ikke

ved drukkenskab, men ved afholdenhed; ikke ved

udsvævelse, men ved kyskhed; ikke ved had, men
ved kærlighed; ikke ved tvivl og frygt, men ved tro.

Det findes i Jesu forjættelse: „Hvis nogen vil gøre

hans vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud,

eller jeg taler af mit eget." (Johs. 7:17.)

En vished om, at anvendelse af Evangeliets prin-

cipper vil bringe fred og lykke til en hjemsøgt ver-

den, at Jesu Kristi Evangelium er blevet gengivet

til jorden i hele sin fylde, bør skattes højt som „den

kostbare perle." (Se Matt. 13:46.)

Jeg har blot opregnet nogle få af de ting, der er

betroet os og er givet til vor Kirkes unge — sundhe-

dens gave, værdien af et godt navn, velsignelserne

og mulighederne fra Kirken, og måderne, midlerne

og muligheden for at opnå et vidnesbyrd om Guds
eksistens, om Hans elskede Søns guddommelige

mission, og om gengivelsen af Jesu Kristi Evan-

gelium.

Må vi, med disse gaver og ansvar anbragt i vor

varetægt, omskrive Paulus' formaning:

„O, ungdom, bevar det, der er dig betroet!"

At Gud vil give jer styrke til at gøre det, er min

bestandige bøn. O
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Moroni
AF RICHARD J. MARSHALL

Enhver, der har læst Mormons Bog,

kan ikke lade være med at spekulere

på de forhold, der omgav Moroni, da

han til sidst begravede guldpladerne

i Cumorahhøjen. På hvilken årstid for-

seglede han pladerne, som ikke blev

åbnet for noget menneske, før han

personligt viste dem til Joseph Smith

fjorten århundreder senere?

Læsere af Mormons Bog og alle, der

lærer af dens budskab, kan påskønne

de omstændigheder, der er antydet i

den scene, der for nylig er blevet illu-

streret. Denne begivenheds få kendte

fakta er blevet blandet med tankevæk-

kende gættevæk af den kendte ameri-

kanske tegner Tom Lovell. Hans ma-

leri viser Moroni knælende i sneen

med høje, mørke træer som baggrund.

Det er et højtideligt øjeblik, da Moroni

folder hænderne, anbringer dem oven-

på den hellige rapport, løfter hovedet

og med lukkede øjne beder en bøn,

måske en indvielse af dette hemme-
lige skrin og dets hellige indhold. Me-
talpladerne opfanger måneskinnet.

Labans sværd ses i silhouet. Den nylig

opgravede jord ligger spredt ud over

sneen.

Læg imidlertid mærke til, at dette ikke

er et billede af en fortvivlet, desperat

mand, den eneste overlevende af en

hel nation. De nøgne arme tilhører en

kriger; det løftede ansigt viser en pro-

fets rolige styrke. Dette er en mand,

der har skrevet: „Jeg har ingen venner

og har ingen steder at gå hen; og hvor

længe Herren vil lade mig leve, ved

jeg ikke." (Morm. 8:5.)

Hvorfor det grå hår? det lasede tøj?

Dette er bestemt ikke en ung mand.

Forskere af Mormons Bog har pointe-

ret, at mens Moroni måske var en ung

mand, da han overlevede det sidste

store slag ved Cumorah, som fandt

sted mellem 385 og 400 e. Kr., varede

det omkring 36 år efter de endelige

forberedelser til Cumorah-krigene, før

han førte sine sidste og endelige op-

tegnelser. Hans fader var tilsynela-

dende i sit fireoghalvfjerdsindstyvende

år, da han i 384 e. Kr. meddelte, at han

„begyndte at blive gammel". Moroni

må have været i begyndelsen attyverne

eller endnu yngre, eller måske i tredi-

verne eller fyrrene, da han anførte sine

titusinde mænd ved Cumorah. Efter

det endelige slag havde Moroni intet

hjem, efter hvad vi ved af, intet sted

at hvile; han strejfede dødsensforsig-

tigt omkring i nærheden af lamani-

terne. Hans klæder viste ikke længere

tegn på nephiternes kultur og dan-

nelse. Det har måske været simpelt

dyreskind. Imidlertid bærer han den

samme iøjnefaldende armring, som

man har set hans fader, Mormon,

bære på et tidligere maleri. (Era, april

1968, s. 12.)

Det eneste tegn på hans lærdom er

pladerne. Moroni var virkelig en lærd

mand og har skrevet: „Og se, vi har

skrevet denne beretning efter vort

kendskab til de skrifttegn, som hos os

kaldes de forbedrede ægyptiske, og

som er blevet overleveret os og æn-

dret af os efter vort sprogbrug.

Og dersom vore plader havde været

store nok, så havde vi skrevet på he-

braisk; men det hebraiske er også

blevet forandret af os; og dersom vi

kunne have skrevet på hebraisk, se,

da ville der ikke have været nogen

ufuldkommenhed i vor beretning."

(Morm. 9:32-33.)

Nogle skribenter fremhæver, at Moro-

ni synes at afslutte bogen år 400 e. Kr.,

idet han måske regner med, at det vil

være det sidste, han skriver: „Se, jeg

holder op med at tale om dette folk.

Jeg er Mormons søn, og min fader var

en af Nephis efterkommere." (Morm.

8:13.) Da han har regnet med at have
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afsluttet sin historie, har han sikkert

gemt pladerne væk, kun for senere at

vende tilbage og skrive, oversætte og

forkorte noget mere. Eller måske har

han haft pladerne hos sig under sine

vandringer.

Da de stod på Mantitemplets grund

den 25. april 1877, sagde Brigham

Young til Wan'on S. Snow? „Dette er

stedet, som Moroni indviede til et tem-

pel, og det er grunden til, at dets be-

liggenhed er her, og vi kan ikke flytte

det fra dette sted."

Fra nu af ser det ud til, at Moroni har

haft god tid til at grunde over vigtig-

heden af sit kald som opbevarer af de

hellige plader.

Nogle har antaget, at Moroni til at be-

gynde med har afsluttet sine skriverier

i Mormon 8:13. Dette bliver yderligere

bekræftet, da han genoptager skrive-

riet, længe efter at han har antydet, at

han havde „kun få ting at skrive" og

ville „holde op med at tale om dette

folk". (Morm. 8:1, 13.) Efter at have

gjort disse bemærkninger, føjer Mo-

roni imidlertid betydelig mere til Mor-

mons Bog, idet man går ud fra, at han

gjorde dette på et senere tidspunkt:

han tilføjer Mormons lange kapitel 9,

tilføjer sin oversættelse af Ethers skri-

velser og afslutter med en bog, op-

kaldt efter ham selv. Den sidste an-

givne dato er 421 e. Kr.

Det er altså en klogere og meget

ældre mand, der knæler i sneen og for-

bereder sig til at skjule det andet vidne

for Kristus — måske en ensom mand,
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men en, der aldrig har fornægtet sit

vidnesbyrd: „Men jeg, Moroni, vil ikke

fornægte Kristus." (Moro. 1:3.)

Han er et dødeligt menneske, der se-

nere bliver den engel, der berettes om
i Johannes åbenbaring: „han havde et

evigt evangelium at forkynde for dem,

der bor på jorden, . .
." (Ab. 14:6.) De

Sidste Dages Helliges genkendelse af

Moroni som den engel, der er refereret

til af Johannes i gamle tider, er blevet

bekræftet overfor Profeten Joseph

Smith i Hiram, Ohio, den 3. november

1831, da Herren åbenbarede for ham:

„Jeg udsendte min engel, for at det

måtte blive jer forkyndt, o, I jordens

indbyggere, og han fløj midt gennem
himlen med det evige evangelium. Han

åbenbarede sig for nogle og overgav

mennesket det . .
." (L & P 133:36.)

Ironisk nok er Moronis farvel i det

sidste kapitel „til mine brødre, lamani-

terne" (Moro. 10:1), og han vidner for

dem om Kristus og udtaler sin store

formaning i vers 4, som ofte anvendes

af sidste dages hellige missionærer for

at hjælpe undersøgere til at få et vid-

nesbyrd om Mormons Bog.

I de nye Lovell-malerier synes denne

omvandrende krigs-profet ikke så for-

tvivlet eller ensom, når man har læst

hans storslåede hilsen — det sidste

vers af alt det skrevne: „Og nu siger

jeg farvel til alle. Jeg går snart til hvile

i Guds paradis, indtil min ånd og mit

legeme atter forenes, og jeg skal føres

gennem luften i triumf for at møde jer

for den store Jehovas nådige domstol,

for den evige dommer, som dømmer
både levende og døde. Amen." (Moro.

10:35.)

' .3

Skitser af kunstneren Tom Lovell viser en vok-

sende udvikling indenfor malerkunsten. Bemærk
kunstnerens eksperimenter med perspektiv og Mo-
ronis hovedstilling. Q
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JOHN W. WELCH*

Når vi sammenligner det korte udtog af evangeliske

sandheder i Trosartiklerne med Paulus' inspirerede

skrifter, kan vi blive fristet til at spørge: Var profeterne

fra to uddelinger . . .

Medforfattere til

Trosartiklerne?
I modsætning til den almindelige opfattelse blev mange
af trosartiklerne skrevet længe før Wentworth-brevet

blev underskrevet og sendt af Joseph Smith i 1842. I vir-

keligheden blev de skrevet, før Joseph Smith endnu blev

født. Selvom de ikke blev opstillet koncist i 13 bestemte

punkter, var Trosartiklerne enten direkte eller indirekte

allerede indeholdt i apostlen Paulus' breve. Joseph

Smiths geni stråler gennem hans evne til at udskille og
sammentrænge de afgørende bestanddele af evangeliet

fra Paulus' skrivelser, som man har kaldt „vanskelige at

forstå" siden Peters tid. (2. Peter 3:16.)

Det bemærkelsesværdige gensidige forhold imellem

Trosartiklerne og Paulus' skrivelser stemmer overens med
den form for Guddommeligt hverv, hver af dem havde

modtaget. Joseph Smith blev kaldet til at gengive Evange-

liet. Det var hans opgave at undervise i og fremhæve
hvert af Evangeliets evige principper på samme måde,

som det var foregået i den første apostolske kirke.

Apostelen Paulus blev også kaldet til at undervise i

Evangeliet, i særdeleshed til hedningerne. Hans kund-

skab om celestiale væsener og hans omvendelse kom
igennem en åbenbaring af Jesus Kristus til ham, på
næsten samme måde som Kristus åbenbarede sig for

Joseph Smith i 1820. I lyset af disse to inspirerede

mænds enslignende oplevelser og ansvar er det ikke

overraskende, at deres fundamentale overbevisninger og
værdier skulle være næsten identiske.

Meget passende forekommer navnet Paulus i den sidste

trosartikel næsten som en signatur for medforfatterskab.

Den trettende trosartikel siger:

„Vi tror, at vi må være ærlige, sandfærdige, kyske,

velgørende og dydige og gøre godt mod alle. I virkelig-

heden kan vi sige, at vi følger Pauli formaning: Vi tror

alt, vi håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne

udholde alt. Vi tragter efter alt, hvad der er dydigt, elske-

ligt, hvad der har godt lov eller er prisværdigt".

Den „Pauli formaning", der her henvises til, findes i 1.

Korintherbrev 13:7 „(kærligheden) tåler alt, tror alt, hå-

ber alt, udholder alt." Ligheden er umiddelbart slående.

Den sidste sætning i denne trosartikel kommer fra en an-

den formaning af Paulus:

„I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er

sømmeligt, hvad der er retskaffent, hvad der er rent,

hvad der er elskeligt, hvad der har godt lov, al dyd og

alt, hvad der er ros værd: det skal I have i tanke". (Filip-

perne 4:8.)

Første trosartikel: Guddommen
Den første trosartikel svarer direkte til en passus hos

Paulus. Den første trosartikel siger:

„Vi tror på Gud, den evige Fader, på Hans Søn Jesus

Kristus og på den Helligånd".

At Paulus også havde den samme opfattelse af Gud-
dommen som Joseph Smith, bliver tydeligt bevist i 2. Ko-

rinterbrev, hvor Paulus ikke alene skelner mellem hver af

de tre medlemmer af Guddommen, men nævner en af de

særlige funktioner for hver af dem:

„Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligån-

dens samfund være med eder alle". (2. Korinter 13:13.)

* John W. Welch er kandidat fra Brigham Young Universitet, hvor han nu

for tiden underviser i Filosofi. Han arbejdede i Den Sydtyske Mission

fra 1966—1968 og har arbejdet med Kirkens Informationsservice. Hans
hustru er Norma Sutton, og de bor i BYU 30. Ward BYU fjerde Stav, hvor

forfatteren underviser i søndagsskolen.

Fjerde trosartikel: Første grundsætninger og forordninger

Den fjerde trosartikel skitserer de første grundsætninger

og forordninger i Evangeliet, som vi sædvanligvis betrag-

ter som enestående for mormonismen.
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Denne artikel anstiller ikke betragtninger over Paulus'

Kristologi eller hans såkaldte læresætning om frelse ved

nåde eller hans „ringeagt for kvinder" — alt sammen no-

get som har gjort missionær-apostelens budskab usæd-

vanlig omstridt. Denne artikel forsøger snarere at finde

Evangeliets grundlæggende principper i Paulus' skrivelser.

Vi bør være opmærksomme på den dybe indvirkning,

som Paulus har på Mormonideologi, lige såvel som vi er

det overfor hans indflydelse på protestant-fundamentalis-

me.

Brevet til Hebræerne indbefattes i samlingen af Paulus'

breve af følgende grund: Skønt brevet meget vel kan

være skrevet af en anden person, bærer det Paulus' navn

og blev sandsynligvis godkendt af ham. Taler af kongen

eller statsminister Hilmer Baunsgård bliver stadig omtalt

som kongens taler eller statsminister Baunsgårds taler

etc, selvom de ikke er skrevet af kongen eller stats-

ministeren selv. Hvem en sådan medforfatter kan have

været i tilfældet med Paulus er en sag, der giver anled-

ning til interessant spekulation. Klement af Alexandria*

holdt på, at Paulus havde skrevet brevet på hebræisk,

og at Lukas havde oversat det til græsk. Hvad man end

mener, er Hebræerbrevet på Chester Saligprisnings papy-

rusrullen (nytestamenteligt kanonisk skrift fra det andet

århundrede) placeret blandt Paulus' breve imellem Romer-

brevet og 1. Korintherbrev.

* Klement — Kirkefader i det tredie århundrede (150—215 e. K.)

„Vi tror, at evangeliets første grundsætninger og forord-

ninger er: 1) Tro på den Herre Jesus Kristus, 2) Omven-

delse, 3) Dåb ved nedsænkning i vandet til syndernes

forladelse, 4) Håndspålæggelse for den Helligånds-

gave".

Men når Paulus anråber de første omvendte i Kirken,

taler han om „de første begyndelsesgrunde i Guds ord".

(Hebr. 5:12).

Efter at have bedt medlemmerne om at forlade de første

grundsætningers mælkekost og gå over til fast føde

opregner Paulus det, som han betragter som de første

grundsætninger:

grundvold med omvendelse fra døde gerninger og

tro på Gud, med lære om tvætninger og håndspå-

læggelse, de dødes opstandelse og evig dom". (Hebr.

6:1, 2.) Her bliver Evangeliets første grundsætninger

igen fremstillet ord for ord på næsten nøjagtig samme
måde af både Joseph Smith og Paulus.

Femte trosartikel: Myndighed

Grundlaget for, at Kristi sande Evangelium kan fungere,

er Præstedømmet. Den moderne fortolkning på præste-

dømme-ordination kommer til udtryk i den femte trosarti-

kel:

„Vi tror, at en mand må kaldes af Gud ved profeti og

håndspålæggelse af sådanne, som har myndighed

dertil, for at prædike evangeliet og tjene i dets forord-

ninger".

Stemmer denne fortolkning overens med den første kir-

kes lærdomme? Ja, det gør den virkelig. Paulus, som
havde omvendt Timoteus på sin anden missionsrejse,

minder Timoteus om Præstedømmet, som han holder,

og får ham til at se tilbage på, hvorledes han modtog

det:

„Forsøm ikke at bruge den nådegave, du har, den, som
blev givet dig ved profeti og med håndspålæggelse af

ældsterådet". (1. Timoteus 4:14.)

Hver bestanddel, der hører til en korrekt ordination til

Præstedømmet, er indbefattet i de trin, der er beskrevet

af både Joseph Smith og Paulus. Når alt kommer til alt,

hvem skulle så kende mere til de sande myndigheds-

linier i Præstedømmet end to mænd, som havde mod-

taget det af den rette myndighed og under de rette hæn-

der?

Sjette trosartikel: Embeder i Præstedømmet

Præstedømmet er organiseret. Hvert særligt embede og

myndighed har sin respektive plads og sine pligter. Pau-

lus vidste dette, for han havde tilbragt mange år med at

betragte og studere apostlene og bærerne af Præste-

dømmet i virksomhed, før han selv blev en stor leder i

Kirken. I et brev til den af hans yndlingsgrene, Efesus,

beskriver Paulus Kirken som en storslået enhed, som
dog har mange dele. Hvert embede i Præstedømmet er

en vigtig del af det samlede hele, og et skriftsted indbe-

fatter følgende:

„Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter,

andre som evangelister, andre som hyrder og lærere".

(Efes. 4:11.)

Den reviderede engelske bibeloversættelse gengiver den

samme passus således: „For Hans gaver var, at nogle

skulle være apostle, nogle profeter, nogle evangelister,

nogle præster og lærere. .

."

Sammenlign det vers med den sjette trosartikel:

„Vi tror på den samme organisation, som fandtes i den

oprindelige Kirke, nemlig apostle, profeter, hyrder,

lærere, evangelister o. s. v.

Enheden og harmonien er iøjnefaldende. Dette er et til-
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fælde, hvor det samlede hele er mere storslået end

essensen af dets dele.

Syvende trosartikel: Åndens gaver

Et andet tilfælde omfatter åndens gaver. De får en

mand, som har oplevet åndens individuelle mirakler, til

at påskønne og tro på selve åndens uendelighed. I

den syvende trosartikel nævner Joseph Smith seks så-

danne gaver fra ånden:

„Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, sy-

ner, helbredelse, udlægning af tungemål o. s. v."

Paulus laver også en liste over nogle af åndens gaver.

Hans liste omfatter ni sådanne gaver, af hvilke fire

udtrykkeligt er medtaget i dem, som Joseph Smith har

nævnt:

„En gives der nemlig ved ånden at tale med visdom, en

anden at tale med kundskab ifølge den samme ånd, en

gives der tro ved den samme ånd, en anden nådegaver

til at helbrede ved den ene ånd, en at udføre underger-

ninger, en anden at profetere, en at bedømme ånder, en

anden forskellige slags tungetale, og atter en anden at

udlægge tungetale (1. Korinter 12:8—10)

Den reviderede engelske bibeloversættelse gør måske

dette en smule klarere ved at gengive det: „For til en er

der givet ved ånden at tale med visdom, til en anden at

tale med kundskab . .
." etc.

Gaven til at helbrede, profetiens gave, tungemålsgaven

og gaven til udlægning af tungemål er nævnt af både

Joseph Smith og Paulus. De andre to gaver, som er mod-

taget af Joseph Smith — gaven til at få syner og åben-

baring — er begge nært beslægtede med de blivende

gaver, som Paulus nævner, nemlig visdommens gave,

kundskabens gave og troens gave.

Tolvte trosartikel: Lydighed mod loven

Betragt nu den tolvte trosartikel. Spørgsmålet om bor-

gerlig ulydighed var lige så vigtigt for de første kristne,

som det er i dag, og ligesom mormonerne i Illinois, valgte

de første kristne at underkaste sig kejsere og prokonsu-

ler, endog indtil døden, hellere end at trodse borgerlige

myndigheder. Paulus formaner Romerne til at „enhver

skal underordne sig de øvrigheder, han har over sig"

(Romer 13:1) og til „giv alle, hvad I er dem skyldige: den,

I er skat skyldige,' skat; den, I er told skyldige, told; den,

I er frygt skyldige, frygt; den, I er ære skyldige, ære."

(Romer 13:7) ] Denne erklærings overensstemmelse

med den tolvte trosartikel er ubestridelig:

„Vi tror, at vi må være konger, præsidenter, herskere

og øvrighedspersoner underdanige og adlyde, ære og

holde lovene".

HENVISNINGER TIL ANDRE ARTIKLER

Indtil nu er artiklerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 blevet betragtet.

Uagtet resten af trosartiklerne ikke optræder ordret i

Paulus' breve, kan hver af dem findes i indirekte form helt

igennem apostelens skrifter. Nogle ting vil naturligvis

være vanskelige at finde; og ikke at tage skrifterne så

strengt for at få dem tilpasset vort mønster skal und-

gås. Udtrykkene „Mormons Bog" og „på det amerikan-

ske fastland" vil blive vanskelige at finde i nogen som
helst græsk tekst fra det første årehundrede. Men de

teorier, der ligger til grund for ethvert evangelisk emne,

vil meget overbevisende kunne findes i Paulus' breve.

Anden trosartikel: Straf for synd

Den anden trosartikel kan findes ved at kombinere to

paulinske vers. Den anden trosartikel siger:

„Vi tror, at menneskene vil blive straffet for deres egne

synder og ikke for Adams overtrædelse".

Den indeholder således to grundlæggende tanker: for

det første, mennesket vil høste, hvad det sår, og for

det andet, mennesket vil ikke blive straffet for Adams
fald. Begge disse ideer er paulinske:

„Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte, thi hvad et men-

neske sår, det skal han også høste." (Gal. 6:7.)

„Thi ligesom alle dør i Adam, således skal også alle

levendegøres i Kristus". (1. Kor. 15:22.)

Tredie trosartikel: Forsoning og lydighed

Den tredie trosartikel erklærer, at mennesket kan opnå

evigt liv gennem Kristi forsoning og ved at adlyde Evan-

geliets love. Eftersom dette er hovedtemaet i Paulus' hele

budskab, kunne et hvilket som helst antal vers udvælges

til at illustrere hans overbevisning om Kristi forløsende

kraft og om vigtigheden af lydighed i vort liv.

„Thi Gud besluttede at lade hele fylden bo i Ham og ved

Ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden

eller i himlene, idet Han stiftede fred ved blodet på Hans

kors". (Kol. 1:9,20.)

„Og da Han havde nået fuldendelsen, blev Han ophav

til evig frelse for alle, som er lydige mod Ham". (Hebr.

5:9).

Ottende trosartikel: Al åbenbaring er hellig skrift

Den ottende trosartikel erklærer, at Mormontroen er hel-

lig skrift som Guds ord. I sit andet brev til Timoteus frem-

sætter Paulus med rene ord denne tro:

„Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavn-

ligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til

at optugte i retfærdighed". (2. Tim. 3:16.)

„Al hellig skrift" indbefatter al tidligere, nuværende og

fremtidig åbenbaring, som Herren har befalet nedskre-

vet. Naturligvis ville hverken Paulus eller nogen anden

profet forsøge at begrænse Guds magt ved at hævde,

at Han ikke kunne åbenbare noget mere til nogen som

helst. En person, som havde modtaget så mange åben-

baringer som Paulus, ville sandelig have rigelig grund til

at tro og håbe, at forbindelse med Herren også ville

være tilgængelig for de senere hellige. Derfor erklærer

den niende trosartikel:

„Vi tror alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad Han nu

åbenbarer, og vi tror, at Han endnu vil åbenbare mange

store og vigtige ting angående Guds rige".
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Tiende trosartikel: Indsamling og andet komme
Den tiende trosartikel omhandler indsamlingen af Israel i

de sidste dage og Jesu Kristi herlige andet komme. Begge

disse emner er dominerende i mange af Paulus' breve.

Han taler om Israels hus igennem hele det tiende og elvte

kapitel af Romerbrevet og taler om det ny Jerusalem i

Hebræerbrevet 12:22. 1. Tessalonikerbrev fremhæver

gentagne gange Herrens andet komme. (2:19, 3:13, 4:16,

5:2.)

Elvte trosartikel: religionsfrihed

Endelig forbeholder den elvte trosartikel ret for enhver

til at tilbede Gud i overensstemmelse med hans samvit-

tigheds bud. Paulus erkendte, at det var nytteløst at

tvinge folk til at tilbede Gud. Han så også, at ethvert

menneskes samvittighed, uafhængig af formelle love,

ville lede det til guddommelige gerninger, for hvilke det

kunne blive bedømt.

„Thi når hedninger, som ikke har loven, af naturen gør,

hvad loven kræver, så er de, uden at have loven, sig

selv en lov, de viser jo, at den gerning, som loven kræ-

ver, står skrevet i deres hjerter, idet deres samvittighed

vidner derom, og tankerne indbyrdes anklager eller også

forsvarer hverandre — på den dag, da Gud ved Jesus

Kristus, sådan som jeg har forkyndt i mit evangelium,

vil dømme det, der skjuler sig i menneskene." (Se Romer-

brevet 2:14—16.)

Derfor, „lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de

vil". Retten til at tilbede Gud er altid et personligt privil-

legium.

Således er alle tretten trosartikler bragt i nært gensi-

digt forhold til passager i Paulus' breve. Otte afsnit blev

citeret næsten nøjagtigt fra Paulus, medens andre fortæl-

ler nøjagtigt i indholdet. Deres emnemateriale repræsen-

terer hovedemnet i Paulus' skrifter. Det storslåede ar-

bejde, som Joseph Smith udrettede ved at sam-

mentrække Paulus' lærdomme på en enkelt side afspej-

ler dybt hans inspiration og klare tro på Evangeliet. På

denne måde har vi trosartiklerne fra den første apostol-

ske kirke gengivet i sidste dages erfaring af en moderne

profet. O

TROSARTIKLERNE HENVISNING TIL PAULI SKRIFTER

1 2. Korinter 13:14

2 Gaiaterne 6:7, 1. Korinter 15:22

3 Kolossenserne 1:18—20,

Hebræerne 5:9

4 Hebræerne 6:1—

2

5 1 . Timoteus 4:14

6 Efeserne 4:1

1

7 1. Korinter 12:8—10

8 2. Timoteus 3:16, 2. Korinter 13:1

9 1. Korinter 2:10—11

10 Hebræerne 12:22, 1.

Tessaloniker 2:19 3:13

11 Romerne 2:14—16

12 Romerne 13:1,7

13 1. Korinter 13:7 med Filipperne 4:8
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STOLTHED
Da lamaniten Samuel formanede nepiterne til at omvende

sig, forsikrede han dem, at deres ødelæggelse var sikker

fordi:

i alle jeres livs dage har I tragtet efter det, som I

ikke kunne få; I har søgt glæde ved at begå synd, hvad

der strider mod vort store og evige Overhoveds retfær-

dighed." (Helaman 13:38.)

Nephiternes syndige handlemåde indbefattede, at de

beskæftigede sig med de materielle ting her i verden

sådanne som kostbare klæder og smykker, det at

udnytte andre mennesker og det at sætte sig selv over

alle andre.

Eftersom de frafaldne nephiters vilkår var så strenge,

vil årsagerne til deres uretfærdighed tilskynde en un-

dersøgelse. Kunne vi, hvis vi lærte betingelserne at

kende, undgå fremtidige fejltagelser i vort eget samfund

og i vort eget liv? laltfald skulle dette være den nytte,

vi kunne drage af historien.

Bemærk at Samuel forklarer, hvordan målet: søgen

efter lykke, var motiveringen for de frafaldne nephiters

ugudelige handlinger. Snart skulle de lære den trange vej

at kende, sådan som Alma havde lært og fortalt sin søn,

at „ugudelighed haraldrig været lykke". (Alma 41:10.)

Det er uden tvivl enhver sjæls mål at opnå lykke. Hvad

er det, der får nogle til at søge den gennem Guds plan,

og andre, skønt det ville være bedst for dem at gøre det

på Hans måde, søger den gennem den dårlige ind-

flydelse?

Nephi giver os nøglen til forståelse af hans folks ugude-

lighed:

og på grund af mit afkoms stolthed og djævelens

fristelser så jeg, at mine brødres afkom overvandt mine

efterkommere." (1. Nephi 12:19)

Det synes betegnende, at iblandt djævelens mangfoldige

fristelser, fremhæver Nephi stolthed. Stolthed er i virke-

ligheden nævnt over 60 gange i Mormons Bog i for-

bindelse med frafald.

Herren har altid velsignet dem, der adlyder Hans befa-

linger. Dette er en del af Hans foranstaltninger for os

dødelige. Vi er i virkeligheden dobbelt velsignede, når
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vi følger Hans love: velsignede gennem den gode ind-

flydelse og ledsagelse af Helligånden, som dvæler hos

os her på jorden, velsignet ved løftet om evig lykke

herefter. Men ofte når vi modtager en velsignelse, gør

vi den fejl at være stolte af os selv og vore gode talenter,

snarere end at takke vor himmelske Fader for dem. Som
Joseph Smith konstaterede det 1

, når vi står foran jor-

dens befolkning og forkynder med kraft og med Guds
ånds bevisførelse, bør vi være opmærksomme på, at

vi ikke selv tager æren for vore egne handlinger og

bliver opblæste i vor egen retfærdighedsfølelse.

En sand fornemmelse af ydmyghed hos mennesket er

ikke let at finde. Menneskeslægten er plaget af egoisme.

Hvor er det dog svært at sige undskyld! Hvor ofte undla-

der vi ikke at takke folk ordentlig. Vi føler måske, at hvis

vi tillader os at være taknemmelige, sætter vi os selv i

en ringere stilling! Hvor er det svært at se, at vi kan

være forkert på den! At påtage sig ansvaret for sine

forkerte handlinger og tale er svært. Intet under at

djævelen benytter stolthed som et våben for at vende

menneskers hjerter fra Gud.

Hvordan værdsætter vi os selv som medlemmer af Jesu

Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige overfor de millioner

af kristne og ikke-kristne her på jorden? Er vi virkelige

brødre og søstre, eller indtager vi en forloren holdning

overfor dem, som ikke tror på det, vi tror på?

Hvad med kløften mellem generationerne? Tror forældre

virkelig, at de vil tabe ansigt, hvis de tillader, at den nye

generation lærer mere og lærer det hurtigere end deres

egen generation gjorde? Og er der på den anden side

unge, som tror, at de ved mere end deres forældre på

områder, hvor kun forældres erfaring og Gud kan give

den rette vejledning?

Nogle sider af hippi-bevægelsen afspejler oprøret mod
hykleri og manglen på virkelig kærlighed og åndelig-

hed i hjemmene idag. „Blomsterbørnenes" søgen efter et

fredfyldt sted har ført dem ind på forkerte steder, men
målet indeholdes stadig i en virkelig udfordring i deres

sind. Sådanne ungdomsbevægelser skulle ikke få

forældrene til at vende sig bort i vred stolthed, snarere

skulle de være klare over denne generations skuffelser.

Ved at sympatisere med deres børns behov kan de

hjælpe dem til målet ad mere frugtbare veje.

Er vi i virkeligheden bekymrede over tingenes tilstand?

Er der opstået nogle kliker eller „klubber" i Kirken, som

har stolthed som basis for optagelse? Kirken, som den

fremstår idag med alle sine hjælpeorganisationer, skulle

imødekomme de fleste af vore behov; hvis vi giver os

selv helt og aldeles til programmet, efterlades kun et

meget lille behov for ekstra klubber og kliker. Vor

holdning overfor vore stillinger og opgaver er vigtigere

end noget andet. En højerestående militærperson lærte

alle, som var med ham, en lektie fornylig. Han sagde

„tak", da han fornylig i et kirkemøde blev bedt om at

bede.

Livet idag viser andre eksempler på falsk stolthed. Kir-

kens medlemmer lader ofte deres følelser blive sårede

ved andres udiplomatiske holdning. Stoltheden kommer
og inaktivitet følger.

I Mormons Bog, da de store profeter gav deres budska-

ber, som omvendte folk, havde menneskene fremgang.

Men velstand synes altid at være en stor udfordring til

fremtidsmulighederne, og falsk stolthed bliver til svaghed

hos et velstående folk. Historien fortæller, at hvor stolt-

hed viser sig, glemmer den opvoksende generation at

erindre sig deres fædres lærdomme og krig og ødelæg-

gelser bliver resultatet. Denne historie gentages atter og

atter i Mormons Bog.

Det gamle ord der siger, at „hovmod går forud for fald"

(Ord. 16:18.) synes at være den lektie, vi lærer af nephi-

terne i Mormons Bog. Kan vi lære af historien, når vi

lytter til Nephi og Samuel og glemme vor stolthed og

medfølgende selviskhed? Hvis vi kan det, kan vi finde

lykke og fred, når vi ydmygt søger at leve efter Guds

befalinger.

Profeten Joseph Smiths Lærdomme, s. 184. O
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ndsigt
„Så stenede de Stefanus. . . Og Saulus bifaldt, at han

blev myrdet. . . Men Saulus, der stadig fnyste med trussel

og mord imod Herrens disciple, gik til ypperstepræsten

og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus, for at

han, hvis han fandt nogen, mænd eller kvinder, som holdt

sig til „vejen", da kunne føre dem bundne til Jerusalem.

Men det skete, da han var undervejs og nærmede sig

Damaskus, at et lys fra Himmelen pludselig strålede

om ham. Og han faldt til jorden og hørte en røst, som

sagde til ham: „Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?"

Han sagde: „Hvem er du, Herre?" Han svarede: „Jeg er

Jesus, som du forfølger." (Apostlenes Gerninger 7:59,

8:1, 9:1—5.)

„Og straks begyndte han i synagogerne at prædike om
Jesus, at han er Guds søn." (Apostlenes Gerninger 9:20.)

Den rette forståelse af Herrens planer med os giver os

indsigt i en ny måde at leve livet på. Vi går ind i en

slags forjættet dal", hvor livet bliver umådeligt beriget.

I dette nye liv er der i stedet for strid produktivt samar-

bejde. Hver enkelt udvikler sine gaver og evner og lader

naturligt andre få del i dem. Man opfatter ikke sig selv

som et isoleret væsen, derimod som medlem af en hellig

familie.

„Når et lem lider, lider alle lemmerne med, når et lem

bliver hædret, glæder alle lemmerne sig med." (I.Kor.

12:26.)

Saulus, som senere fik navnet Paulus, oplevede dette

klarsyn. Før sin omvendelse forfulgte han de hellige,

bagefter nærede han konstant den største hengivenhed

over for Frelseren, Hans principper, Hans Kirke og Hans

levemåde. Ved slutningen af sin mission på jorden sagde

Paulus:

„Thi mit blod skal nu snart udgydes som drikoffer, og
tiden er inde, da jeg skal bryde op. Den gode strid har

jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret."

(Tim 2. 4:6, 7.)

Hvis vi ikke allerede har modtaget en sådan indsigt,

hvad kan vi så gøre for at få den nu? To ting er af

afgørende betydning: For det første må vi ønske at

kende sandheden. Vi må være villige til at opretholde

en uafbrudt søgen, vi må søge mere og mere kundskab

og visdom gennem hele livet. For det andet må vi vise

tro på Jesus Kristus, en tro som gør os parate til at stu-

dere og leve efter Hans principper og deltage i Hans

frelsende forordninger.

„Hvis nogen vil gøre hans vilje, skal han erfare om læren

er fra Gud, eller jeg taler af mit eget." (Joh. 7:17.)

„Som offer skal I bringe mig et sønderknust hjerte og en
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af REED H. BRADFORD

angergiven ånd. Og den, der kommer til mig med et søn-

derknust hjerte og en angergiven ånd, vil jeg døbe med

ild og med den Helligånd . .
." (3 Nephi 9:20)

Vi vil selvfølgelig ikke alle få den samme store oplevelse

som Paulus, der så lyset og hørte Herrens stemme. Vi

vil sandsynligvis heller ikke se en engel, som Alma

gjorde, eller de mange hellige mænd, som Joseph Smith

så. Men hvis vi lever efter de to ovennævnte forskrifter,

vil vi måske også være i stand til at erfare en sådan

hellig indsigt. Vi vil finde en ny slags åndelig, intellek-

tuel, følelsesmæssig, og social modenhed. Der vil være

fred, klarhed og glæde i vore sind.

Så stenede de Stefanus, og da de gjorde det, råbte

han: „Herre Jesus, tag imod min ånd!" Og han faldt på

knæ og råbte med høj røst: „Herre, tilregn dem ikke

denne synd!" Og da han havde sagt dette, sov han hen.

Og Saulus bifaldt, at han blev myrdet. (Ap. ger. 7:59

—

60.)

Der er mange, som mener, at Stefanus bøn var stærkt

medvirkende til, at Saulus blev til Paulus. Lige meget

hvor meget han forsøgte, kunne Saulus aldrig glemme

den måde, Stefanus døde på. Fortælleren af den føl-

gende hændelse følte på næsten samme måde som

Saulus.

Andy Drake var en sød, uskyldig og morsom lille fyr, som

alle kunne lide. Vi plagede ham også altid med vore

drillerier. I tidens løb har jeg ofte spurgt mig selv, hvorfor

vi gjorde det. Er det fordi grusomhed hersker over gud-

dommelighed?

Var vi simpelthen ubetænksomme? Eller var vi så naive

at tro, at tilbageholdenhed med hensyn til menneskelige

bekendtskaber var vigtigere end et menneskes sjæl? Var

vi på en eller anden måde nået frem til det resultat,

at en glasimitation af en diamant er mere værd end selve

diamanten?

Han tog drilleriet med godt humør og smilte altid tilbage

med de store øjne, som altid syntes at give udtryk for

taknemmelighed. Måske sagde han: „Jeg er lykkelig,

hvis jeg blot får krummerne fra bordet." Når nogle af

vi 5. klasses elever havde brug for at få afløb for vore

skuffelser, var han altid villig til at betale prisen for

medlemskab i vores gruppe.

Vi havde et vers, vi sang, et smæderim en eller anden

havde lavet en gang for at drille Andy. Som tidligere

nævnt ved jeg ikke, hvorfor Andy måtte betale dette

særlige honorar for medlemskab i vores gruppe. Jeg kan

ikke mindes, at nogen af os nogensinde nævnede, at

Andys far sad i fængsel, eller at hans mor måtte tage

imod vasketøj fra folk for at klare det, eller at vi allesam-

men bemærkede sorgen og forlegenheden i hendes øjne,

når hun så på os.

Snobberi blomstrer meget tidligt. Jeg siger dette, fordi

det nu er meget tydeligt, at vor indstilling var den, at vi

andre havde ret til at være medlem af gruppen, hvorimod

Andy kun var det på grund af vores overbærenhed.

Men vi kunne alle virkelig godt lide Andy, det vil sige

indtil den dag — det øjeblik. Grunden til at vi tog den

beslutning, som vi gjorde, var: „Han er anderledes." „Vi

vil ikke have ham med os, vil vi vel?", sagde en eller an-

den. Hvem af os sagde det? I begyndelsen var jeg til-

bøjelig til at bebrejde Jeff. Men jeg kan ærlig talt ikke

længere huske, hvem der sagde det. Hvem udtalte de

ord, som vækkede ondskaben, der hvilede inden i os

alle? Det er ligegyldigt nu, for heftigheden, med hvilken

vi alle modtog opfordringen, afslørede os, afslørede os

hver og en. Når jeg nu tænker tilbage på følelsen af

sorg og dårlig samvittighed, husker jeg, at jeg hele tiden

sagde til mig selv, at jeg egentlig ikke ønskede at gøre,

som jeg gjorde. I årenes løb har dette været min eneste

trøst. Så en dag stødte jeg på disse ubehagelige, men

uigendrivelige ord: „Nogle af de hedeste afkroge af

helvede er reserveret for de, som i en krisesituation op-

retholder deres neutralitet."

Alt tydede på, at denne weekend ville blive ligesom alle

de mange andre, gruppen havde nydt sammen. Efter sko-

letid fredag eftermiddag ville vi mødes i et af vore hjem,

denne gang mit, for at træffe forberedelser til en lejrtur i

de nærliggende skove. Vores mødre, som gjorde de

fleste forberedelser, gjorde altid en ekstra sæk klar til

Andy, som kom, så snart han havde udført sine pligter

hjemme.

Da vi slog lejr, opdagede vi, at vi havde glemt mors

forklædebånd. Vi var mænd, der stod over for den

vilde natur. De andre sagde, at siden det var mig, der

stod for lejren denne' gang, måtte jeg også fortælle

Andy, at han ikke var inviteret. Jeg, som længe havde

troet, at Andy i al hemmelighed syntes lidt bedre om mig

end om de øvrige, fordi han, når han så på mig,

lignede en hundehvalp, som med øjnene prøvede at

fortælle om sin troskab. Det kunne jeg ikke stå for.

Jeg kan stadig se Andy for mig, da han kom imod os gen-

nem den lange, mørke tunnel af træer, som kun lod så

meget lys slippe igennem, at vi netop kunne skimte de

forskellige mønstre på hans trøje. Han kørte på sin

rustne cykel, en pigemodel, med hjul, der var lavet af

haveslange viklet rundt om fælgen. Han dukkede op,
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lykkeligere end jeg nogensinde før har set ham, denne

lille fyr, som havde været voksen hele sit liv, og som nu

i gruppen så sin første chance til at slappe af og have

det lidt sjovt.

Han vinkede til mig, da jeg stod i lejr-rydningen. Jeg lod,

som om jeg ikke bemærkede hans hilsen. Han kravlede

ned af cyklen og trampede over til mig, sprudlende af

godt humør. De andre, som sad skjult i teltet, sagde ikke

en lyd, men jeg kunne næsten høre dem lytte og trække

vejret.

Hvorfor bliver han ikke alvorlig?, spurgte jeg mig selv.

Kan han ikke se, at jeg ikke gengælder hans munterhed?

Så så han det pludselig. Hans uskyldige ansigtsudtryk

forbavsedes endnu mere og efterlod ham fuldstændig

sårbar og blottet. Han så ud til at ville sige: „Det vil

blive meget slemt, ikke? Men lad det blot komme."

Utvivlsomt vant til at blive skuffet, forsøgte han ikke en-

gang at forsvare sig. Vantro hørte jeg mig selv sige:

„Andy, vi vil ikke have dig med." Den forbavsende hur-

tighed hvormed to store tårer sprang frem i hans øjne

og bare blev der, står endnu meget livagtigt prentet i

min bevidsthed. Jeg siger livagtigt, fordi jeg siden da har

set denne scene igen og igen for mit indre øje. Den

måde han så på mig, fastfrosset i et evigt øjeblik,

hvad var det? Det var ikke had. Var det chok eller måske

mistro? Eller var det måske medlidenhed med mig?

Ære er ikke

noget, der afhænger

af et menneskes

kald. Den kommer

snarere som en

følge af den

måde, han røgter

sit kald på.

Charles M. Sheldon

Til sidst fløj en flygtig skælven over hans læber, og han

vendte sig bort uden protest. I begyndelsen vaklede han

fortumlet afsted, siden løb han hen til sin cykel og kørte

hurtigt afsted. Da jeg gik ind i teltet, begyndte en eller

anden, den sidste til at mærke øjeblikkets alvor formoder

jeg, at synge det gamle vers, smæderimet. Han stoppede

pludselig midt i et ord.

Så stoppede vi allesammen. Det var enstemmigt. Der

var ikke foretaget nogen afstemning, der var ikke talt et

ord, men vi var alle klar over det. Vi vidste, vi havde gjort

noget frygteligt, noget ganske forkasteligt. I det øjeblik

følte jeg smerten ved at høre Herrens ord i mit indre:

„Sandelig siger jeg eder: „Hvad I har gjort imod en af

mine mindste brødre dér, har I gjort imod mig." (Matt.

25:40.)

I det øjeblik forstod vi noget, vi ikke tidligere havde

tænkt over, men som nu var uudsletteligt prentet i vore

sjæle. Vi havde behandlet en skabning skabt i Guds bil-

lede, vores egen broder, meget dårligt. Vi havde angre-

bet ham med det eneste våben, han ikke kendte noget

forsvar imod, nemlig afvisning.

Andys mange forsømmelser fra skolen gjorde det van-

skeligt at sige, hvornår han egentlig forlod skolen, men
en dag gik det op for mig, at han ikke længere var der.

Han var forsvundet for altid. Det, at han ikke længere gik

der, gjorde min sorg en million gange større. Siden hæn-

delsen i lejren har jeg altid haft held til at undgå ham,

hver gang jeg er stødt på ham. Men nu er jeg blevet

klar over, at jeg har brugt alt for lang tid til at gøre op

med mig selv for at finde en god måde at fortælle ham,

hvor meget jeg skammede mig. Jeg havde mistet min

chance for at gøre det godt igen. Jeg ved, at det havde

været tilstrækkeligt at omfavne Andy og at have grædt

ud med ham.

Jeg så aldrig Andy Drake siden, og jeg ved ikke, hvor

han befinder sig. I de femten år, jeg har virket som
skolelærer, er jeg stødt på hundredevis af drenge som
Andy Drake, og de syntes alle at se på mig med det

samme blik, som blev brændt ind i mit sind den dag for

længe siden. Jeg vil altid ubevidst lægge Andys „maske"

over ansigtet på enhver menneskelig sjæl, som er

nægtet dets chance for guddommelig opfyldelse. For nu

ved jeg, hvordan de føler, hvordan han følte, for jeg er

også, på min egen måde, en Andy Drake.

Andy, chancen for, at du nogen sinde vil læse disse ord,

er forsvindende lille, men jeg må forsøge. Jeg vil bede

for, min ven, at du må erfare den stadige betydning, dit

offer havde. Hvad du måtte gennemgå på grund af

mig den dag, har Gud nu forvandlet til en velsignelse.

Denne kendsgerning kan måske lette mindet om den

frygtelige dag.

Jeg gør mange fejltagelser, Andy, og måske har jeg ikke

været en særlig god lærer. Men min byrde er blevet

lettet på to måder. Jeg husker Kristi ord:

„Se, den, der omvender sig fra sine synder, ham er de

forladt, og jeg, Herren, kommer dem ikke mere i hu."

(L&P 58:42.)

Jeg ønsker også, du skal vide, at jeg aldrig siden har

behandlet en Andy Drake så dårligt. Q
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BØRNENES
SfDER,

Både for lille og for stor

af SARAH L JOHNSON

Jimmys lillesøster, som stadig var

baby, lå i sin vugge og græd højt.

„Åh, lad mig tage hende op," tiggede

Jimmy.

„Nej," sagde hans moder, „du er for

lille og kan risikere at tabe hende."

Jimmy blev meget bedrøvet. Han var

tre år gammel, og han vidste, at han

kunne være forsigtig. Han kiggede

sig omkring i værelset for at finde

på noget andet at foretage sig, og

lidt efter kravlede han op i lillesøste-

rens barnevogn. Atter blev han stand-

set af sin moder.

„Nej, nej," sagde hun, „du er for stor,

du kan risikere at ødelægge vognen".

Jimmy blev lidt skuffet. Det ville have

været skægt at køre i barnevognen,

og han kunne godt tænke sig at

prøve det. Istedet gik han ud i køkke-

net, hvor han besluttede, at han var

tørstig. Han gik hen til køleskabet,

åbnede døren og rakte ud efter

mælken.

„Lad mig gøre det der, du er for lille.

Du risikerer bare at spilde," sagde

hans søster.

Jimmys søster hældte derefter noget

mælk op i et glas og gav Jimmy glas-

set. Jimmy ønskede imidlertid selv at

skænke sig sin mælk, det så jo let

ud. Da han var færdig med at drikke

sin mælk, vendte han sig for at stille

glasset på bordet; men glasset røg

ud af hånden på ham og faldt

BANG lige ned på hans fod, og

Jimmy begyndte at græde.

„Åh, tag det roligt, du er for stor til

at græde", sagde hans fader.

Jimmy ønskede ikke at græde, men
det gjorde ondt i tåen, og han var

ulykkelig. Han gned sine øjne for at

lade være med at græde. Når den

lille græd tog fader eller moder
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hende op og snakkede til hende eller

også vuggede de hende på skødet.

Den lille græd netop nu inde på sit

værelse. Moder gik ind i soveværel-

set og kom ud med babyen i sine

arme. Hun begyndte at rokke frem og

tilbage i gyngestolen med babyen tæt

ind til sig. Jimmy betragtede sin lille-

søster og sin moder, gynge, gynge.

Jimmy ville også gerne gynges.

„Mor, gyng med mig", tiggede han,

„vil du ikke nok?"

Men fader sagde: „Du er for stor til

at blive gynget".

Nu var Jimmy virkelig ulykkelig. For

stor! For lille! For stor! For lille! Han

var fuldkommen forvirret. Han kunne

ikke holde sine tårer tilbage. Han

løb ind på sit værelse og kravlede

ind under sin seng, hvor han stille

begyndte at græde.

Jimmy hørte, at hans fader forlod hu-

set, men han forlod ikke sit skjul nede

under sengen. Han hørte, at hans

søster gik ud for at lege med sine

kammerater, men han bevægede sig

stadig ikke. Han bare blev der og

græd lige så stille.

Pludselig hørte han sin moder sige

lige så stille: „Jimmy, jeg elsker dig".

Og der lå mor på gulvet ved siden

af sengen. „Kom ud, jeg elsker dig",

sagde hans mor.

Jimmy kravlede ud lige i sin moders

arme. Hun bar ham hen til gyngesto-

len og satte sig der med ham i sine

arme og begyndte at gynge.

„Jimmy", sagde hun, „jeg ved, at du

er ulykkelig lige nu. Det må synes

for dig, som om du enten er for lille

eller for stor til alle ting; men du har

lige den rigtige størrelse til mange
ting".

De talte om de ting, som han netop

havde den rette størrelse til: at løbe

ærinder for mor, at samle den lilles

legetøj op, når hun smed dem ud af

vuggen, hjælpe mor med at dække

bord, finde den lilles håndklæde og

tøj, når mor badede hende, og han

kunne tale til babyen, medens m&r

gjorde babyens flaske klar.

Mor gav Jimmy et stort knus. Hun

sagde: „Skat, vi elsker dig allesam-

men. Far, mor og din søster, såvel

som jeg elsker dig, ligesom din him-

melske Fader elsker dig. Jeg er sikker

på, at det er grunden til, at Han

sendte dig ned til os. Vi er så lykke-

lige for at have en lille dreng, at vi

takker Ham hver eneste dag. Du er

lige på den måde, som vi ønsker

dig".

„Men jeg vil være stor nok", sagde

Jimmy.

„Du har lige den rette størrelse for os

nu", fortalte hans mor ham. „Menduvil

vokse, og du vil snart være stor nok

til at gøre ting, som du ikke kan gøre

nu. Du vil snart være stor nok til at

kunne hælde din egen mælk op fra



flasken. Du vil snart være stor nok

til at holde din lillesøster. I virkelig-

heden tror jeg, at du er stor nok nu".

Jimmy lagde armene om halsen på

sin moder og sagde: „Jeg elsker dig".

Mor satte Jimmy ned på sofaen. Hun

hentede babyen fra soveværelset og

lagde hende i armene på Jimmy. Der-

efter satte hun sig ned ved siden af

ham. Jimmy passede meget på, me-

dens han holdt sin lillesøster, og han

smilede over hele ansigtet. Han var

lykkelig for at have netop den rette

størrelse. Q

Hjælp Timmy Mus med at

finde pandekagehuset.

OL
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Den unge fårehyi
af HELEN BAY GIBBONS

Morgensolen steg op over en skyfri

himmel, og Lille Cricket så langt

borte støvskyerne nede i dalen, som
viste, at hans mor Sah-ni og hans

storebror Sitsosie, havde forladt

deres hytte for at tage til handels-

stationen. Et lam, der var kommet
væk fra flokken, brægede, og Lille

Cricket måtte løbe ned i en kløft for

at jage det tilbage til hjorden, før han

kunne vende tilbage for at se deres

pickup-lastvogn langsomt forsvinde i

ørkenen. Atter var han blevet ladt

tilbage.

Dengang Lille Cricket var meget lille

— endog for lille til det tarvelige

arbejde at vogte får — plejede han

at følges med sin mor og far til han-

delsstationen. Han drømte stadig om
disse spændende dage, rigdomme af

sølv og turkis, lugten og synet af alle

de mærkelige varer på købmandens
hylder. Nu var Lille Crickets far død,
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og Sitsosie var nu manden i familien.

Sitsosie var høj og næsten så stærk

som en mand, og han var meget smuk,
mens Lille Cricket var tynd og ikke

særlig høj, og, tænkte han, ikke til

meget gavn for sin moder.

„Sah-ni behøver mig til at hjælpe

hende ved handelsstationen", havde

Sitsosie pralet overfor Lille Cricket.

„Det kræver muskler at løfte sæk-
kene med mel og bønner op i last-

vognen. Du er ikke stærk nok. Du
duer kun til at vogte får."

Oppe på bakken sad Lille Cricket og
fulgte støvskyerne med øjnene. Lille

Cricket var bedrøvet, for han ønskede

også at være noget, at hjælpe Sah-

ni, for hun var en meget god mor.

Tidligt den morgen før solen var

stået op, havde Sah-ni vækket Lille

Cricket for at give ham mad og for at

sige en lille bøn, før hun sendte ham
afsted med fårene.
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„Velsign vort hjem", bad hun, „må

det være fyldt med fred. Fred foran

os og fred bag ved os. Fred under os

og fred over os. Fred omkring os".

Lille Cricket elskede den gamle bøn,

som Sah-ni ofte gentog. Men endnu

mere elskede han at høre missio-

nærerne bede. De kom undertiden til

Sah-ni's hjem for at tale. De kaldte

ham „lille broder", og Lille Cricket

tænkte ofte på de vidunderlige ting,

som de talte om. De fortalte om en

Stor Fader, som havde skabt alting —
bakkerne, stjernerne, al jordens skab-

ninger — og som tænkte på dem
alle, selv det mindste lam eller en

døende spurv. Når missionærerne

bad, talte de direkte til den Store Fa-

der i himmelen, som om han var her i

deres hjem med dem. „Vor Fader i

himmelen", ville de sige, og skønt

Lille Cricket ikke kunne se noget,

følte han den Store Faders nærvæ-
relse ved en behagelig varm følelse i

sit hjerte.

Fårene klatrede opad, mens de

græssede, og Lille Cricket fulgte

dem. Medens han gik, skelede han

mod dalen, men lastbilen og støv-

skyerne kunne ikke længere ses.

Ved Big Spring stoppede han, så

fårene kunne drikke og hvile før det

sidste stykke op til bjergene, hvor

han havde planlagt at være, indtil Sit-

sosie imorgen — efter at have været

på handelsstationen — ville komme
og afløse ham. Hele sommeren skif-

tedes brødrene til at passe fårene,

så at Sah-ni havde uld til at lave

tæpper af og kød til at lave mad af.

Lille Cricket var ikke bange for at

være alene i bjergene. Det var længe

siden nogen havde set vilde dyr der

Mens fårene hvilede ved Big Spring,

gik han rundt og studerede jorden.

Da så han sporene i den bløde jord.

For længe siden havde hans far lært

ham om dyrespor, og så følte han lyst

til at løbe efter hjælp, for detvarfriske

spor af en stor puma. Få meter læn-

gere oppe ad bjerget så han en

fårekrop, hvis blodige pels og ben

viste, at det var dræbt for nylig,

måske natten før. Den store dræber

var sikkert oppe i træerne på det

bjerg, hvor han var med fårene. Med
hjertebanken forstod Lille Cricket, at

han måtte få flokken ned fra bjerget

før mørkets frembrud, før pumaen fik

færten af dem og kom for at dræbe

igen. Han gyste, da han tænkte, hvor-

dan Hoosteen Yassi i spøg havde

sagt til Sah-ni: „Lille Cricket er ikke

engang stor nok til en enkelt mund-

fuld for en puma."

Han klatrede over klipperne for at

vække fårene og få dem i bevæ-

gelse, da han fa/idt et nyfødt lam un-

der en busk, så svagt, at det ville dø

af sult, hvis det blev liggende. Lille

Cricket vidste ikke, hvad han skulle

gøre. Et eller andet sted i skyggerne

oppe på bjerget lå en puma og ven-

tede. Han kunne ikke spilde tid på et

lam. Han måtte skynde sig. Og dog,

tænkte han, hvis vor himmelske Fa-

der sørger for selv den mindste fugl,

må jeg også sørge for et døende

lam.

Næsten hulkende tog han det op i

armene og sprang over klipperne og

råbte for at vække flokken og få

de døsige dyr afsted. Solen vandrede

hen over himlen, skyggerne blev

længere, og Lille Cricket drev fårene

ned ad den støvede sti mod dalen. De
brægede misfornøjet af at blive dre-

vet frem. Og drengen blev træt af at

drive dem frem med den levende

byrde i armene. Det var næsten
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mørkt, da han endelig nåede sikker-

heden i folden hjemme. Sah-ni og Sit-

sosie var ikke kommet hjem endnu,

men lille Cricket vidste, hvorledes han

skulle made det sultne lam med varm

gedemælk af en speciel læderpose,

som Sah-ni havde lavet, så lammene

kunne die. Så tændte han op i hyt-

ten og lavede en varm seng til det lille

dyr.

Lille Cricket havde reddet lammet, og

han havde også reddet sin mors får.

Man behøver måske ikke at være
høj og stærk og smuk for at være en

værdig søn til Sah-ni eller endog til

den Store Fader, tænkte han. I aften-

stilheden hørte han knaldene fra last-

vognen. Sah-ni kom tilbage, og imor-

gen ville hun få nogle mænd til at

opspore pumaen.

Atter følte han den behagelige varme
følelse i sit hjerte. Sah-ni's morgen-

bøn var besvaret. Der var fred om-
kring ham.

Du er Guds kære barn.

Ånden selv vidner

sammen med vor ånd,
at vi er Guds børn.

Rom. 8:16

Fordi du er Guds
barn kan du gøre store

ting ligesom Lille Cricket.

Kan du nævne nogle?
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Unge vokser socialt: unge svenskere morer sig sammen
ved en banket.

Unge missionærer besøger en indianerhytte.

UNGDOM
af ÆLDSTE MARION D. HANKS, assisterende
for de tolvs råd og ELAINE CANNON

Ungdom trænger til at vokse mentalt, fysisk og socialt.

De behøver tid til eftertanke, tid til at lege, at kappes og

uddanne sig. De trænger til at være med og give udtryk

for deres meninger. At udvikle deres forstand og styrke

deres karakter, udvikle deres evner og lære lederskab

og at omgås mennesker selskabeligt. De trænger til at

udvide deres forståelse af Gud, at tjene deres medmen-
nesker, at udvikle selvdisciplin, at undersøge og udvide

deres horisont og lære udholdenhed i deres gerninger.

De trænger til at virke, at udholde, at ofre, at elske. De
skal lære standhaftigt at møde skuffelser, vanskeligheder

og fristelser. De trænger til bevidst at sætte sig højere

mål og føle en forpligtelse overfor Herren, Hans rige og

sag, hvilket er af stor vigtighed.

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

tror på det, Paulus opfordrede Timotius til, nemlig at

være eksempel „for troende, i tale, i færd, i kærlighed,

i troskab, i renhed", og forsøm ikke at bruge den nå-

degave, du har, den som blev givet dig. (1. Tim. 4:12, 14.)

De tror også, at tro alene ikke er tilstrækkeligt.

Kundskab om sandheden er absolut nødvendig for at

opnå frelse, men kundskab alene vil ikke gavne et men-

neske ret meget her i livet eller den næste tilværelse.

Det vil efterlevelse af ædle principper i vort daglige liv

derimod. Derfor er programmerne i Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Hellige meget omhyggeligt forberedte til

virkeliggørelse af Evangeliets høje principper og for at

den enkeltes behov kan opfyldes. Medlemmer, der aktivt

virker i det altomfattende kirkeprogram, modtager vej-

ledning og udvikling i hver del af deres liv og ved enhver

lejlighed i livet. Q

Unge vokser åndeligt, unge fra Hawaii Unge vokser fysisk:

deltager og medvirker ved nadverens mexikanske drenge

administration og omdeling. spiller bold.

Unge vokser mentalt. En polynesisk studerende lærer i et labo-

ratorium.
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Det største privilegium
AF MARILYN McMEEN MILLER

En søndag morgen, da jeg var på vej til kirke, så jeg en

del drenge som spillede bold på skolens boldbaner. Klædt

i lasede skjorter og bukser skreg de og slog hænderne

sammen af begejstring, hver gang en fra holdet scorede

et mål. Det så ud til at være et godt spil — en vidunder-

lig aktivitet for hvilken som helst anden dag end søndag.

Jeg kendte de fleste af drengene. De kom fra Sidste

Dages Hellige hjem. Men de gik glip af en af de største

velsignelser i deres liv — privilegiet at komme i kirken.

De tænkte sikkert på kirken som en begrænsning eller

en byrde, ikke som et privilegium.

Jeg tænkte tilbage til den tid, hvor jeg havde følt det på

samme måde. Men der kom en særlig tid i mit liv, hvor

jeg lærte hvilket privilegium det er at være en Sidste

Dages Hellig.

Da jeg var barn og gik i juniorsøndagsskole, tænkte jeg

ikke meget over at holde sabbaten hellig, eller at påtage

mig mange af de ansvar, min familie havde akcepteret,

da vi blev medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Da-

ges Hellige. Jeg var glad for at komme til templet med
mine forældre og blive beseglet til dem, og jeg kunne

også godt lide at gå i Primary. Men jeg kunne ikke lide

de lange møder, at holde tale, faste eller betale tiende.

På den tid da min lillebror blev født, boede vi i en by,

hvor der ikke var ret mange mormoner.

Vores tre-etagers middelstore murstenshus lå på et

usædvanligt sted, lige mellem samfundets to yderpunk-

ter — slumkvarteret mod nord, og de rige menneskers

store og flotte huse lige ovre på den anden side af par-

ken. Jeg var så ivrig efter at blive venner med de rige

børn, som boede i disse smukke hjem på den anden

side af parken, at jeg næsten ikke kunne tænke på andet.

Da en lille pige fra et af disse hjem inviterede mig til at

komme over en søndag, så hendes forældre kunne tage

os med til deres landsted for at ride på deres heste, var

jeg vild af begejstring. Jeg ikke så meget som tænkte

på, at jeg således ikke ville komme i søndagsskole. Hvor

blev jeg dog skuffet, da min mor mindede mig om, at jeg

havde lovet at fremsige nadververset den morgen i

juniorsøndagsskolen.

Hvorfor skulle jeg gå i kirke? Hvorfor skulle jeg frem-

sige nadververset? Hvorfor skulle ingen af mine venner

gå i kirke, betale tiende, faste eller holde tale engang

imellem? Før vi blev medlemmer af kirken kunne vi gøre

lige hvad vi havde lyst til. Jeg harmedes over de forbe-

hold, der nu var pålagt os.

Min mor var klog og venlig. Hun sagde kort: „Du ønsker

da ikke at gå glip af kirken. Det er et af de største privi-

legier, du har."

Jeg kunne ikke se det på den måde. Da jeg ringede til

min veninde, sagde hun, at de ville tage ned til land-
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stedet hver søndag eftermiddag i lang tid. Hvis jeg

kunne, kunne jeg bare komme over en anden søndag i

stedet for. Den næste uge blev min lillebror født, og min

mor blev alvorlig syg. Hun lå på hospitalet, for døden, i

flere dage.

Om aftenen, i skumringen, legede vi tre piger ude i ind-

kørslen, balancerede på kantstenen og lyttede til lyden af

de hundredevis af biler, som kom spindende og dun-

drende på deres hjul henover asfalten, idet vi ventede

på, at vores far skulle komme hjem. Hans ansigt var

altid fortrukket og træt når han kom. Hver gang lyttede

vi til hans rapport om mors tilstand. Det var altid det

samme — kritisk.

Næste søndag oprandt. Nølende tog jeg mine støvler,

bukser og jakke på, og kiggede ud over parken for at se

om far snart kom hjem fra hospitalet. Endelig så jeg han

kom — gående langsomt over græsplænen, op imod

huset.

„Hvordan- havde mor det?" hviskede vi, bange for at

spørge.

Min far sagde ikke noget lige med det samme. „Hvis

vor himmelske Fader tager hende", sagde han lang-

somt, „så må vi have tro på, at det er den rigtige beslut-

ning".

„Vil mor gå væk for bestandig?" spurgte min søster?

Min far tog min søster i sine arme og sagde: „Din mor

vil aldrig gå væk for bestandig. Det er en af grundene

til, at vi er velsignede ved at være Sidste Dages Hellige.

Vi er beseglet til hinanden i templet, og det betyder, at

mor altid vi være hos os. Det kan være, at hun vil be-

søge vor himmelske Fader i et stykke tid, men vi vil

altid være sammen — allesammen." Jeg kunne se tårer-

ne i hans øjne. „Vi er så velsignede at være i nærheden

af vor himmelske Fader, og at have det privilegium at

tilhøre Hans Kirke."

I det øjeblik huskede jeg min moders smilende øjne og

hendes venlige smil. Da syntes det, som om jeg hørte

hendes ord: „Du ønsker ikke at gå glip af Kirken. Det

er et af de største privilegier, du har."

Jeg skyndte mig op ad trapperne og fik mine støvler og

ridebukser af, og kom hurtigt i mit søndagstøj.

Den aften, da jeg nød nadveren, opsendte jeg en stille

bøn for at takke min himmelske Fader, fordi jeg var der,

og for privilegiet jeg havde at deltage i nadveren, fordi

jeg var en Sidste Dages Hellig, så jeg altid kunne være

sammen med min familie.

Jeg har aldrig i mit liv bedt så inderligt, som jeg gjorde

det i den uge. Nat efter nat, knælede jeg ved min smalle

seng, og talte til min himmelske Fader og lovede Ham,

at jeg ville gå til nadvermøde og betale min tiende. Jeg

lovede Ham, at jeg ville forsøge alt for at blive en god

Sidste Dages Hellig, hvis Han blot ville lade min mor

leve.

Vi blev velsignede, og min moders liv blev reddet. Men
jeg blev dobbelt velsignet, for jeg lærte også, hvor vel-

signet jeg var ved at være en Sidste Dages Hellig, og

have privilegiet at kunne gå i kirke. q

Ren
et vidunderligt ord
af RICHARD L EVANS

Der findes et ord, som i sig selv har vidunderlige mulig-

heder for personlig fred, sikkerhed og selvrespekt, og

det ord hedder „ren". Rene hænder, rene hjem, rent

vand, ren luft, rene klæder — rene tanker, ren moral —
sikken et vidunderligt ord. Sindet følger så ofte miljøet

— og den cyklus vender tilbage til sig selv — eftersom

miljøet følger sindet. Vi kan have et forhåbningsfuldt

livssyn på næsten hvad som helst, hvis vi forpligter os

selv til renlighed, til at være rene. „Der er en form for

skønhed, som enhver pige har", sagde præsident

McKay, „en gave fra Gud så ren som solskinnet og så

hellig som livet. Det er en form for skønhed, alle mænd
holder af, en dyd som vinder alle mænds sjæle. Den

skønhed er kyskhed." 1 „En smuk, beskeden, kysk kvinde

er skabelsens mesterværk." 2
„. . . vandre i ånden",

sagde Paulus, „så vil I ikke på nogen måde fuldbyrde

kødets begæringer . . . åndens frugt er kærlighed,

glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofast-

hed. .

" 3 „Lad vore tanker, ord, påklædning og almene

opførsel tilkendegive vor tro på legemets hellighed som
Guds tempel", sagde Hugh B. Brown,4 „ligesom Paulus

erklærede, det var: „Derfor, drag bort fra dem og skil

jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent, så vil jeg

tage imod jer og være jer en fader, og I skal være mine

sønner og døtre. .
." s Ondskab er ikke ren. Ondskab

plejer samkvem med urene tanker, uren moral, uren

holdning, uren stemning. At „renhed kommer lige efter

gudfrygtighed"
,

6 er ikke blot en gammel talemåde, men
en virkelig kendsgerning for øjnene af os: renhed i tan-

ker, ydre, påklædning og tale. Der er ikke alene „styrke

i at være ren", men fred, sikkerhed og selvrespekt. Ung-

dommen kan nå de højeste tinder, hvis den vil forpligte

sig til at være ren. „Hvor strålende og nær ved englene

er ungdom, som er ren." 7 Gud hjælpe os til at forpligte

os til renhed.

1 David O. McKay, The Instructor, august 1966.

B2
Ibid.

3 Galaterbrevet 5 : 16, 22.

4 Hugh B. Brown: Du og dit ægteskab, side 66.

5 2. Korinter 6 : 17, 18.

6 John Wesley, engelsk evangelist og stifter af metodismen (1703—1791).

7 Det første Præsidentskab, 6. april 1942. Q
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Kunsten

stille

spørgsmål
af STANLEY GRABOWSKI

Spørgsmål har alle dage været et vigtigt undervisnings-

redskab for lærerne i klasseværelserne, både når et

hovedemne skulle præsenteres, og når eleverne skulle

prøves. De lærere, der har opnået de største resultater

er i almindelighed dem, som har mestret den kunst at

stille spørgsmål. En erfaren lærer ved, hvorledes han

skal forme spørgsmålene således, at de vækker elever-

nes interesse og videbegærlighed, samler deres op-

mærksomhed om et emne, sætter fart i diskussionen og

leder deres tænkning, så de når til kendsgerninger og

selvstændige meninger.

Elevens svar på et spørgsmål afhænger af den spørge-

form og terminologi, der anvendes; begge dele er vig-

tige. Vi vil først betragte de forskellige spørgsmålsfor-

mer:

].FAKTUM-spørgsmålet. Dette er den enkleste spørgs-

målsform; den anvendes almindeligvis for at skaffe sig

oplysning og for at sætte elevens kundskaber på

prøve. De fleste af disse spørgsmål begynder med et af

de fire ord, som er de første, enhver journalist lærer:

hvad, hvor, hvem og hvornår? Eks.: „Hvem var Jesus?"

„Hvor ligger Bibelens land?" „Hvad er et bud?"

2. Det udvidende spørgsmål anvendes som indledning

til yderligere information. Det er godt, når man vil hen-

lede opmærksomheden på nogle punkter, som man
måske er gået let henover. Sådan et spørgsmål kan

begynde med ord som „Hvad ellers. .
.?" „Hvorfor?" eller

„Hvorfor ikke?"

3. Det begrundende spørgsmål bruger man, når man

f. eks. vil gøre indsigelse mod gamle ideer og udvikle

nogle nye. Man begynder som regel med at spørge hvor-

for og hvorledes. F. eks.: „Hvorfor går de kristne i kirke

om søndagen?" eller „Hvorledes kan man vide, at Bibe-

len er Guds inspirerede ord?"

4. Der samlende spørgsmål er yderst gavnligt, når det

gælder om at lede elevernes tanker i de rigtige kanaler.

Man kan også anvende det, når man ønsker at opnå

en speciel enighed i gruppen. „Er vi enige om, at Bjerg-

prædikenen er fuldt anvendelig i dag?" og „Hvorledes

kan vi kombinere de to tanker, som Anna og Albert har

givet udtryk for?" er eksempler på samlende eller

samordnende spørgsmål.

5. Det hypotetiske eller foregivende spørgsmål anven-

des sommetider til at præsentere nye, skabende ideer.

Det begynder ofte med „hvis" eller „forestil jer", f. eks.:

„Hvis verden skulle forgå i morgen, hvad ville I så

gøre?"

6. Alternative spørgsmål stilles hovedsagelig for at vur-

dere to eller flere handlingsretninger for at nå til en

beslutning. Alternative spørgsmål begynder gerne såle-

des: „Hvilken skal vi . .
." eller „Hvilken af disse . .

.?"

At vælge og forme et spørgsmål er kun halvvejen.

Læreren skal derefter bestemme, til hvem spørgsmålet

skal stilles. Der er tre fundamentale spørgeretninger:

For det første rettes de sværeste, mest direkte spørgs-

mål hellere til hele klassen end til en enkelt elev. Derved

180



bliver det frivilligt, når eleverne svarer. Den slags

spørgsmål sætter elevernes tanker i sving, og man und-

går at „hænge nogen ud".

For det andet er der det direkte spørgsmål, der stilles

den enkelte, som nævnes ved navn. Læg mærke til, at

man først stiller spørgsmålet og derefter nævner

elevens navn. Når man nævner navnene bagefter, i

stedet for at begynde med det, holder man alle eleverne

vågne og tænkende. Et direkte spørgsmål er godt til at

få en ellers tavs elev med ind i diskussionen.

Den tredje spørgeform er den at vende spørgsmålet om
eller rette det igen til den elev, som har stillet det (det er

godt som grundlag for en diskussion), eller til en anden

elev eller til hele klassen. Når spørgsmålet sendes til-

bage til en anden elev eller til hele klassen, kalder man
det også for et transmissions-spørgsmål. Man kan

f. eks. sige: „Rita, vil du fortælle os, hvad du mener om
den ting?"

Der er et par punkter mere, en lærer bør huske på, når

han stiller spørgsmål: et spørgsmål bør være så kort

og enkelt, som muligt; det bør falde naturligt i tråd med
det foregående spørgsmål og svar, og det må ikke

være vanskeligere, end at alle eleverne kan svare på

det.

Foruden at vide, hvilken spøgeform, der skal anvendes,

hvorledes spørgsmålet skal stilles og hvem det skal stil-

les til, hører det med til spørgekunsten at kunne anvende

et passende tonefald, ansigtsudtryk og virkningsfulde

bevægelser til hvert spørgsmål. Disse faktorer kan

påvirke elevernes forståelse og tillid.

Til sidst endnu et vigtigt punkt i samarbejdet med elever-

ne, nemlig det at kunne lytte. At lytte til eleverne er lige

så vigtigt som at kunne stille spørgsmål, når det

gælder om at forstå eleverne.

Aktiv lytten betyder, at man lytter for at kunne forstå de

følelser, motiver og den holdning, der ligger bag de ord,

eleverne anvender som udtryk for det, de tænker og

giver som svar på spørgsmålet. Det er disse begreber,

der er nøglen til elevernes personlige fortolkning af de

ord, de anvender.

En lærer kan vise, at han lytter, ved at nikke som tegn

på, at han er enig med vedkommende, eller han kan

kommentere ved at sige: „Ja, gå bare videre." At gen-

tage, hvad en elev har sagt, med andre vendinger eller

give et resumé over hans udtalelser er et andet eksem-

pel på aktiv lytten.

At vide, hvorledes man skal stille spørgsmål, og hvor-

ledes man lytter, kan ikke løse alle de problemer, en

lærer stilles overfor i sin klasse, men for den vel forbe-

redte lærer er denne tekniske kunnen en stor hjælp. Q

Fællesrecitationen d. 5. juli 1970

De to skriftsteder bør læres udenad i løbet af juni måned i kursus 15 og 19. Hver klasse reciterer et skriftsted ved sønda-

gens forprogram fastesøndag.

KURSUS 15:

(Jesus minder sine disciple om, at Han har kaldet og ordineret dem med myndighed til at prædike Evangeliet samt lede Kir-

ken. Hvis de med en bøn i hjertet arbejder for at udføre disse kaldelser, har Han lovet dem Guds vejledning og vel-

signelser.)

„Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt, og det en varig frugt, så at Faderen

kan give jer, hvad som helst I beder Ham om i mit navn." (Johs. 15:16.)

KURSUS 19:

(Gud kan ikke acceptere eller tolerere nogen form for synd, men Han anerkender og tilgiver kærligt alle som begår synd,

hvis de vil omvende sig og forsøge at efterleve Hans befalinger.)

„Thi jeg, Herren, kan ikke se på synd med den ringeste eftergivenhed. Dog skal den, der omvender sig og holder Herrens

befalinger, tilgives." (L & P. 1 :31-32.)

Orgelmusik til akkompagnement af

nadververset

NADVERVERS

Senior-Søndagsskolen:

„I skal forstå sandheden, og sand-

heden skal frigøre jer." (Joh. 8:32.)

Junior-Søndagsskolen:

„Gud skabte mennesket i sit billede."

(1. Moses 1:27.)
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Præstedømmets velsignelser og

Præstedømmet er den guddommeligt

oprettede grundvold til et lykkeligt

hjemmeliv, og Herren er villig til at

give dets velsignelser til enhver fami-

lie, der er værdig til det.

Præstedømmet kan begynde at vel-

signe enhver familie, efterhånden

som den forstår og efterlever Kristi

Evangelium, hvad enten en sådan fa-

milie er en, der fornylig er blevet om-

vendt i missionsmarken, eller den har

været i Kirken i generationer.

Det bliver specielt understreget i tem-

pelordinanserne. Når vi forstår

kendsgerningerne i vor inspirerede

religion og ser tempelægteskabet i

dets rette perspektiv, erkender vi

denne hellige ordinanse som den

virkelige grundvold til held og lykke i

familiens liv. Den er det fundament,

hvorpå vi bygger sand lykke i dette

liv og ophøjelsen i det kommende liv.

Det sikrer enhver familie, at Præste-

dømmet er til stede i hjemmet, og hvis

man forstår det på rette måde,

åbner det døren til et retskaffent,

gudfrygtigt liv, som intet andet kan

gøre det.

Når Evangeliet på denne måde
efterleves, er man sikker på alle de

velsignelser, der er et resultat deraf.

Dette er virkeligt, når himlens sluser

åbnes og sådanne velsignelser

udøses over os, at vi næppe kan

rumme dem.

I vore Hellige templer bliver himlens

velsignelser skænket de virkelige tro-

faste, og fra det hellige sted kan de

blive ført ind i vore personlige hjem

for der at opbygge et stærkere fami-

lieliv, og et ømmere, helligere forhold

mellem mand og hustru.

Velsignelser ved templets præstelige

ordinanser er de samme for både

mænd og kvinder. Der er ingen for-

skel.

Når beseglingsvelsignelserne bliver

overdraget, gives de på lige vis til

manden og kvinden.

De lydighedspagter, der administreres

gennem Evangeliet, er ligeledes de

samme for både mænd og kvinder.

Der er ingen forskel. Vi har ikke to

standarder i Kirken.

Og de forjættede velsignelser er lige-

ledes de samme. Når Herren siger

til de lydige, at Han vil åbne himlens

sluser og udøse sådanne velsignel-

ser, at de næppe kan rummes, skiller

Han så disse velsignelser og sender

nogle til mænd og andre til kvinder?

Gud er ikke partisk.

Så når et ungt par for eksempel

begynder deres ægteskab i Guds

tempel, indgår de i fællesskab de

samme pagter under Præstedømmet

og modtager de samme forjættelser

om guddommelig godgørenhed.

Når de tager dette Præstedømme

med sig ind i deres nyligt indrettede

hjem, hvad betyder det så?

Det betyder i virkeligheden at bringe

Guds kraft derind — Hans pagt til at

velsigne det — og Hans magt til at

beskytte og opbygge og helliggøre

det — Hans helbredende indflydelse

under sygdom — Hans inspiration ved

belæringen af de små — Hans hel-

liggørende indflydelse som kan gøre

ethvert hjem til et tempel — et til-

flugtssted — et fredens tabernakel.

Når et sådant hjem oprettes, er det

mere end en bolig, hvor en familie kan

spise, sove og parkere bilen.

Det er begyndelsen til et evigt for-

hold, hvor en familie er bundet sam-

men for evigt.

Stands op et øjeblik og tænk over

dette:

Mænd og hustruer bliver beseglet for

evigheden — og ved hvad? Det hel-

lige Præstedømme.

Børn bliver beseglet til deres foræl-

dre gennem livet, døden og opstand-

elsen. Og ved hvilken magt? Præste-

dømmet.

Når de små bliver syge — ved hvil-

ken magt bliver de velsignet og hel-

bredt inden for deres eget hjems fire

vægge? Det er Præstedømmets

magt.

Og hvis døden trænger ind i familiens

kreds, ved hvilken evig magt bliver de

kære holdt inden for familiekredsen,

indtil de kan forenes ved et frydefuldt

gensyn på den anden side? Det er

Præstedømmets magt.

Enhver fase i familielivet bliver berørt
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af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN
af DE TOLVS RÅD
(Tale holdt ved stavs-bestyrelsesmødet på
Hjælpeforeningens Generalkonference 2.

oktober 1969)

af Præstedømmets magt, hvis vi ef-

terlever Evangeliet.

Reglerne for familielivet i sådanne

hjem er i harmoni med de præstelige

standarder, Gud har givet os ved sine

guddommeligt bemyndigede tjenere.

Hjemmene bliver på denne måde
helligdomme med guddommelig in-

struktion, hvor der holdes familiebøn-

ner under Præstedømmets påvirk-

ning; hvor der spilles, leges og syn-

ges i en sund atmosfære, der næres

af Præstedømmet.

Ethvert barn kan som en sart plante

vejledes, påvirkes og belæres på

en retskaffen måde under Præste-

dømmets indflydelse.

Renhedens styrke og syndens svæk-

kende virkning kan stilles overfor hin-

anden i lyset af Præstedømmet. Vis-

domsordet bliver elsket, kyskhed

bliver gjort til et moralsk nøgleord,

ærlighed er en uravigelig regel — alt

under indflydelse af Præstedømmet.

Åndelighed kommer på sin plads i

en sådan familiekreds. Der kan ikke

findes nogen virkelig glæde uden

Gud. Et vidnesbyrd om at Han virkelig

er til, kan komme til enhver i et så-

dant hjem, fordi Gud er en del af

dette hjem. Hans indflydelse findes

der. Hans glæde, Hans fred, Hans

dybe tilfredsstillelse, Hans lykke,

Hans beskyttelse, Hans strålende in-

telligens, der tjener som et lys for

vort sind, alt dette findes der.

Og når de små vokser op og selv

modtager Præstedømmets velsignel-

ser, ser vi en fortsat udvidelse af

Guds hellige magt, slægt efter slægt,

indtil vi i virkeligheden bliver et helt

folk, et særligt folk, som priser Ham,

der har kaldt os fra mørket til sit un-

derfulde lys. (Se 1 Peter 2:9).

Bør vi derfor ikke stræbe efter at

bringe Præstedømmets magt ind i et-

hvert hjem og ære dette Præste-

dømme hele vort liv?

Præstedømmet defineres som Guds

magt overført til menneskeheden.

Bør vi ikke gøre denne magt og dens

guddommelige indflydelse til en del af

ethvert hjem?

Burde ægtemændene ikke ære og

styrke dette Præstedømme?

Burde sønnerne ikke søge at opnå

det ved den rette ordination og også

ære og styrke det?

Og burde ikke også enhver moder,

hustru og datter ligeledes ære denne

guddommelige magt, der er skænket

deres mand, søn, fader eller broder?

Og hvorfor bør hustru eller moder

eller datter således ære dette Præ-

stedømme?

Fordi Præstedømmet i hjemmet, hvis

det betragtes på rette måde, har en

helliggørende indflydelse, og enhver

hustru, moder og datter vil blive vel-

signet gennem den fredens ånd, som

det bringer.

Hvis Præstedømmet forstås og

æres på rette måde, og hvor dets

indflydelse findes i store mængder,

dér vil der ikke være familiestridig-

heder, ingen splittede hjem, intet be-

drag, ingen utroskab og ingen skils-

misse.

Der vil derimod være harmoni og

glæde.

Er Kristus ikke Fredens Fyrste, (se

Es. 9:12), og er Præstedømmet ikke

Hans? Er det ikke rigtigt, at det er

efter Guds Søns hellige orden? (L. &

P. 107:3.)

Lad os derfor søge at bringe det ind

i vort hjem, og erkende kilden til fred

og lykke i det.

Derfor skal I, søstre, opmuntre jeres

mænd til at styrke Præstedømmet og

virke på rette måde i det embede,

hvortil de er blevet kaldet.

Lær jeres sønner at se frem til den

dag de kan ordineres, så de også

kan forstå dets sande betydning og

også ære det.

I skal opmuntre jeres mænd til at

præsidere med værdighed i jeres

hjem. Anerkend dem som familiens

præstelige præsidenter. Det vil give

jer stort udbytte i form af harmoni i

hjemmet.

Brug jeres indflydelse til at hjælpe

dem til at være den slags familie-

patriark, som I gerne vil have, de skal

være.

Fred kommer fra Gud. Han er den

eneste kilde.
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Jeres ægtemænd, såvel som I selv,

er Guds tjenere. Den magt, de har op-

nået ved at blive ordineret, er nøg-

len til fred.

I søstre hjælper den nøgle til at blive

drejet om og åbne for himmelens

velsignelser i jeres hjem. Gør det ved

selv at ære Guds Præstedømme og

opmuntre jeres mænd til at styrke det

i deres daglige liv, i hjemmet, på ar-

bejde og i Kirken.

Det er virkelig beklageligt, at nogle

mænd vanærer deres Præstedømme,

og de gør det på mange måder. Det

viser sig ikke kun ved kriminelle

handlinger, som nogle få er skyldige

i, heller ikke ved at være ukyske,

uærlige eller endog ved at falde fra

Kirken.

Men det viser sig oftere på andre

måder. For eksempel er der få va-

ner, der er mere umandige end at vise

grusomhed i hjemmet, uhøflighed mod
hustru eller børn fra den mands eller

faders side, som måske antager, at

han er hjemmets diktator og at „kon-

gen" ikke kan gøre noget forkert.

Nogle mænd prøver at forøge deres

egen betydning ved at forklejne deres

hustruer og børn, endda over for

andre mennesker, ved at få dem til

at se ud som anden klasses eller la-

vere stående borgere.

En sådan mangel på respekt kan

kun føre til krænkelse og mange

andre besværligheder, og i yderligt-

gående tilfælde endog til skilsmisse.

Ligesom intet urent kan komme ind i

himmerigets rige, kan intet uvenligt

menneske nogensinde komme der. Vi

gør os kun fortjent til at komme ind i

dette rige gennem vor ydmyghed og

oprigtige lydighed mod Kristi love,

Han som elskede de små børn og

behandlede alle kvinder — selv syn-

dere — med respekt.

Det er Ham, som er Fredens Fyrste,

og Hans fred omfatter også fred i

hjemmet. Det er Ham, som lærte os

at være venlige mod hinanden, og det

omfatter også hjemmet. Han lærte

os tilgivelse, tolerance, tålmodighed

og langmodighed, hvad der altsam-

men er bedst, når de udøves i hjem-

met. Tror I, at nogen kan komme ind

i Hans nærhed uden disse grundlæg-

gende egenskaber?

Og dog er overtrædelser heraf

næsten en vane i nogle hjem. Når

brødre skaber sådanne forhold i

hjemmet ved deres egen egoisme

eller kortsynethed, vanærer og van-

helliger de det Præstedømme, som
de bærer.

Overtrædelse af Guds love i hemme-
lighed er ikke desto mindre kræn-

kelse af Hans befalinger, og den

kendsgerning, at de måske viser sig

inden for et hjems fire vægge og ikke

offentligt, gør det ikke mindre alvor-

ligt i nogen retning.

Nogle mænd viser sig som gudfryg-

tige, når de er blandt andre menne-

sker, men i deres hjem opfører de sig

lige modsat. Sådanne mænd vanærer

på en højst hyklerisk måde Præste-

dømmet. Og Gud foragter hyklere.

Ikke alene bør mændene være ven-

lige mod deres hustruer og deres

børn og behandle dem med kærlig

hensynsfuldhed, men ved deres eget

eksempel skal de lære deres børn at

gøre det samme.

Respekt for kvinden er en uadskillelig

del af at ære Præstedømmet. Da

Præstedømmet virkelig er efter Guds

Søns orden, bør Guds Søns egen-

skaber karakterisere alle dem, som
tilhører denne orden.

Vi må huske,

„At Præstedømmets rettigheder er

uadskilleligt forbundet med himlens

kræfter, og at himlens kræfter ikke

kan kontrolleres eller bruges uden

ved retfærdighedens grundsætnin-

ger.

At de kan overdrages os, er sandt;

men om vi forsøger at skjule vore

synder eller tilfredsstille vort hovmod

og vor forfængelige ærgerrighed

eller øve kontrol, herredømme eller

tvang over menneskenes sjæle i no-

gen som helst grad af uretfærdighed,

se, da unddrager himlene sig os, Her-

rens Ånd bedrøves, og når den er

veget bort, da er den mands Præste-

dømme og myndighed borte". (L. & P.

121:36—37).

Det er godt at læse i vore hjem, når

vi lærer vore sønner og vore mænd
nogle af deres ansvarsopgaver med
hensyn til Præstedømmet.

Men når denne himmelske kraft

anerkendes for det, den virkelig er,

og respekteres af forældre såvel

som børn, kan den bringe usigelig

glæde i dette liv og en fortsættelse

af familiebåndene gennem hele evig-

heden.

Hjemmet er på en måde en minia-

ture-gren i Kirken. Kirkens program

bør herske og Præstedømmet præsi-

dere der i kærlighed og retfærdig-

hed, og kærlighed og harmoni bør

findes blandt de tilstedeværende.

Evangeliet bør forkyndes der endnu

mere virkningsfuldt end noget andet

sted. Og dette bør gøres i en afslap-

pet atmosfære. Det er under så-

danne forhold, at børn lærer at elske

og glæde sig ved Evangeliet, men lad

os huske, at de kun vil adlyde Evan-

geliet, når de er glade for det.

Vi erkender, at der er forhold i mange

familier, som afskærer dem fra

Præstedømmets daglige tilstedevæ-

relse i hjemmet.

I nogle tilfælde er fædrene ikke med-

lemmer af Kirken. I andre er mænd
og fædre døde. Og så har vi mange

gode kvinder, som endnu ikke har

fundet muligheden for et passende

ægteskab.

Men selv i disse familier kan man

glæde sig over Præstedømmets

kræfter.

Trofaste hustruer og mødre kan lære

deres børn at bede og at tro på og

efterleve Evangeliet.

Alle vore søstre kan henvende sig til

deres biskop, som er hele wardets

fader, for at blive salvet. Disse søstre

kan også blive betjent af deres

hjemmelærere, hvis indflydelse stadig

kan føles, ikke alene ved deres hyp-

pige normale besøg, men ved at de

bestandig er i nærheden og til rådig-

hed for alle hjem i ward eller gren.

Disse brødre kan man sende bud

efter, så de kan give en velsignelse

i nødens stund. De kan give råd og

vejledning. Ingen familie i Kirken be-

høver at undvære Guds Præstedøm-

mes inspirerede vejledning.

Lad os derfor anerkende Præstedøm-

met for det det er— Guds magt givet

til os i dette jordiske liv.

Og lad os erindre dets formål — at

velsigne og vejlede og ophøje, og

sikre ethvert hjem Guds allesteds-

nærværelse, ikke blot gennem Hans

Helligånds kraft, men ligeledes gen-

nem Hans retteligt ordinerede tjene-

res fysiske tilstedeværelse. Q
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som jeg
af MONROE OG SHIRLEY PAXMAN

Den berømte organist og junglelæge, Albert Schweitzer,

bliver ofte citeret for at have sagt følgende: „Eksemplet

er ikke det vigtigste, det er det eneste."

Samtidig med at vi fortæller dette til forældre, vil vi

betragte et interessant eksperiment foretaget af en

pædagog på Brigham Young Universitetet. Det un-

derstreger, hvor meget stærkere børns tilbøjelighed til at

følge voksnes synlige eksempierer, end til at høre efter,

hvad de siger. Eksperimentet blev foretaget i en bør-

nehaveklasse, fordi man ville undersøge, hvor meget

mere børnene rettede sig efter lærerens opførsel end

efter hendes talemåder.

Læreren anbragte to bolchekrukker på et bord foran

børnene. Mens hun talte til klassen, tog hun fra tid til an-

den et bolche fra den ene af krukkerne og puttede det i

munden. Så tog hun det stilfærdigt ud af munden og

smed det i papirkurven. Samtidig med, at hun fortog sig

disse ting, sagde hun med en venlig, men bestemt

stemme: „Ih, hvor smager dette bolche godt, uhm!"

Når hun tog bolcher fra den anden skål, sagde hun

imidlertid: „Puh, hvor de smager grimt. Det er nogle un-

derlige bolcher. Jeg kan ikke lide dem". Hun fulgte endog

disse bemærkninger med en grimasse, men samtidig

fortsatte hun med at tage bolcherne fra den krukke, der

indeholt de dårlige bolcher og spise dem helt. Børnene så

på alt dette uden at sige noget. Senere på året lod

hun børnene tage bolcher fra den krukke de helst ville,

og børnene tog næsten uden undtagelse af den krukke,

som læreren havde sagt indeholdt dårlige bolcher, sam-

tidig med at hun havde spist rub og stub.

Dette forsøg bekræfter noget, som mange forældre har

opdaget — ofte til deres store fortvivlelse. Når forældre

fortæller deres børn, hvor stor en velsignelse det er at

tjene mennesker gennem arbejde i Kirken, reagerer de

på samme måde som i forsøget med bolchekrukkerne,

hvis forældrene samtidig forsøger at knibe udenom de-

res aftaler i Kirken og laver vrøvl over den måde, som
tingene bliver ordnet på henne i Kirken. Når børnene

hører anerkendende ord overfor en af Kirkens funktio-

nærer, kan det ofte bevirke, at de viser respekt og

taknemmelighed overfor vedkommende, samt tager deres

handlemåde til eksempel; denne respekt kan imidlertid
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let gå tabt, hvis forældre i deres samtaler hjemme, siger

noget ufordelagtigt om samme funktionær.

Hvordan kan forældre demonstrere, at arbejde er en

velsignelse?

Når forældre taler om deres ungdom, praler de af, hvor

hårdt de var nødt til at arbejde. Den slags praleri er ikke

andet end en forskanset beklagelse. Hvis man fortæller

børn, at de er heldige, fordi de ikke behøver at arbejde

så hårdt, som deres forældre var nødt til, får de en

klar fornemmelse af, at det at være fri for at arbejde, er

en velsignelse. Set på baggrund af lærerens eksperi-

ment, viser forældrene uforvarende børnene et forkert

eksempel. Man skal tale om arbejde med begejstring og

glæde, og føle og udtrykke åbenbar tilfredshed for det.

Hvorfor i alverden foretrækker nogle mennesker at spille

martyrer, når det gælder deres daglige arbejde eller ar-

bejdet i Kirken? Fremmer de ikke på den måde den

tanke, at de, der arbejder, lider? Bringer det større vel-

signelser, når man lider ved sit arbejde, end når man
er tilfreds med det? Forældres holdning og eksempel vil

give børnene deres opfattelse af dette.

Hvad medfører det, hvis forældre kun er øjentjenere?

For nogle år siden behandlede ungdomsdomstolen en

usædvanlig nedtrykkende sag. En teenagerpige var blevet

taget for butikstyveri, men det forfærdende ved sagen

var, at hendes moder ved samme lejlighed også var

blevet taget for butikstyveri. Moderen sagde med tårer

i øjnene: „Jeg skammer mig sådan, jeg troede ikke, at

min datter vidste det. Men jeg er ikke skidt helt igennem.

Jeg har prøvet at være en god moder. Vi går i kirke og

prøver altid på at holde familiebøn sammen".

Tilsynsværgen krympede sig og kom senere med følgende

kommentar, idet han rystede på hovedet: „Måske skal

vi forandre mottoet til: Den familie, der stjæler sammen,

knæler sammen". Man kan ikke undgå at blive rystet

over sådan en hændelse. Måske ville det være klogt

af forældre, at tage deres levende eksempel op til un-

dersøgelse og sammenligne det med de principper, som
de mundtligt hylder. Denne moder havde et positivt syn

på bøn og kirke, men gennem sine handlinger

undergravede hun det, som Kirken står for.

Ingen forældre ville med fuldt overlæg bibringe deres

børn dårlige ideer eller være dårlige eksempler for

dem, men uoverlagte handlinger og svagheder tager man

uheldigvis let ved lære af. Forældre skal være det

bedste forbillede med hensyn til seksuel moral, for hvis

de er ivrige efter at fortælle eller ler af historier om
umoral, vil børnene reagere på samme måde, som de

gjorde med lærerens bolchekrukke, den med bolcherne,

som hun sagde, hun ikke kunne lide, men dog syntes at

nyde.

Mange forældre klager over, at børn af i dag ikke læser

bøger. Det ville være bedre, at de så forældrene læse

med udsøgt nydelse. Forældre opnår meget mere, hvis

de kommer med udbrud fulde af begejstring om, hvor

megen glæde, spænding og tilfredsstillelse en god bog

kan bringe, end hvis de tilskynder børnene til at læse.

Det er vigtigt, at børn ser ord ledsaget af handlinger.

Forældre, der går op i arbejdet i Kirken, god musik, lit-

teratur, kunst, dramatik, læsning af skriften, og som har

kreative hobbies, lever i overenstemmelse med Evange-

liet, har de største muligheder for at influere på deres

børn — eksemplets magt. Q
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Fra Missionens Præsidentskab
Hjertelig til lykke, og må Herren smile ned til jer og jeres familie, fordi I lever et så trofast, hengivent

og retskaffent liv.

For et hundrede tyve år siden, den 14. juni 1850, kom de første fire Guds tjenere til Danmark: Erastus

Snow, George P. Dykes, John E. Forsgren og Peter O. Hansen, for at bringe Evangeliet til det vid-

underlige lille land, Danmark, og siden den tid har værket blomstret.

Tusinder af gode gudfrygtige mænd, kvinder og børn har hørt kaldet, og siden den tid har Herren

givet de Hellige fremgang og velsignelser, ja, 30 % af alle Sidste Dages Hellige har skandinavisk

blod i deres årer, og Kirken er stolt af dette stærke folk, og vi som Sidste Dages Hellige her i Dan-

mark kan være ydmygt stolte af vort bidrag hertil.

Vejen bag os har været vanskelig, men lønnende. Gennem jeres trofasthed er I blevet velsignet, I er

gået fremad, og I elsker Evangeliet og dets principper. Lad mig stille jer et spørgsmål: Hvad er

det I sætter størst pris på? Er det penge? Er det position? Er det at nå noget?

Lad mig ikke undervurdere nogen af disse ting, men jeg er sikker på, at jeres svar vil være: Det jeg

sætter størst pris på er min familie, og så naturligvis et godt helbred.

Alle disse velsignelser er jeres — efterlev Evangeliets principper — få denne vidunderlige, hjerte-

varmende, tilfredsstillende følelse man får ved virkelig at være Guds Hellige.

Nyd fordelene ved Visdomsordet, ved at betale en ærlig tiende, ved at tilgive din næste, elske din

næste; ved at arbejde med de unge, ved at undervise i en Primary- eller søndagsskoleklasse, ved at

udføre hjemmelærerarbejde, eller tjene i et hvilket som helst andet arbejde I er kaldet til at udføre.

Lær at sige spontant ja, og tro på at Herren har inspireret sine tjenere til at kalde dig til arbejdet.

Overlad jer selv og jeres familie i Herrens hænder— Han er den der sørger for alt— glæd jer ved

Ham — glæd jer ved Evangeliet — glæd jer ved hinanden — så vil Kirken gå fremad og I vil være

lykkelige, vidunderlige Hellige, som med glæde ser fremad.

Endnu engang til lykke — til de ældre Hellige, til de nyere Hellige, til dem der lige er blevet døbt

siger jeg: Tak, Tak, Tak! Jeg er glad for at være ombord på det lykkelige skib — det evangelieskib,

der som kaptajn har en levende Guds Profet, Joseph Fielding Smith. Jeg kender ham personligt,

han elsker Herren, Herren elsker ham, og til gengæld åbenbarer han Herrens ord til os.

Vær stolte af, at I er Sidste Dages Hellige. Lær jeres børn at elske Herren. Hold alle Hans bud, og

husk det største af dem alle: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte ... og din næste som

dig selv.

Det er en glæde for mig at tjene som jeres præsident. Jeg håber I alle er godt på vej til at bringe en

nyt medlem ind i Kirken i år. Det er jeres mission — I kan gøre det. Gud velsigne jer.

Paul L. Pehrson
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Ændring af 95-års-reglen

Fra Genealogical Society i Salt Lake

City har vi fået meddelelse om, at den

regel der går ud på, at navne på per-

soner, der er født inden for de sidste

95 år, skal skrives på familieskemaer,

nu er ændret, således at disse navne

nu skal indsendes på Individuelle Ske-

maer og Ægteskabs-Skemaer, und-

tagen hvor det drejer sig om tilfælde,

hvor der skal bruges flere kilder (f.eks.

hvis der ikke findes kirkebøger for det

pågældende tidspunkt), og hvor fami-

lieskema derfor skal anvendes.

Når en afdød person er født eller døbt

inden for de sidste 95 år, skal hans

forældres dødsdato anføres i rubrikken

Oplysningskilde. (FDD = Faders døds-

dato, MDD = Moders døtsdato).

(Eksempel 1)

Hvis dødsdatoen ikke er opført, går

man ud fra, at forældrene er levende.

Hvis en person er født i pagten, skal

forkortelsen „BIC" indføres i den ru-

brik, der er beregnet til besegling

(Rubrik 18).

Hvis mindst en af forældrene er le-

vende, vil besegling til forældre ikke

blive udført, med mindre den af for-

ældrene, der er levende, er i stand til

personligt at være tilstede ved be-

seglingen i templet.

Hvis forældrene dør, efter at en per-

sons navn er indsendt til dåb og en-

dowment, kan skemaet indsendes igen

Eksempel 1:

#2
3 Fornevn(e)

Peter
4 Efternavn(e)

Hansen
5 Køn

M
eg Race

6 Fødested (sogn eller by, amt, land)

Raklev, Holbæk, R&nmark

7 Fødselsdag (dag, måned, år}

17 Marts 19ol
8 Barnedåbssted (sogn, amt, land) .9 Barnedåbsdato (dag, måned, år)

1 Faders fornavne)

Lars

1 1 Faders efternavn(e]

Hansen

12 Døds- eller begravelsesdag (dag, måned, år) 'or 3

16 Juli 1948
1 3 Moders fornavn lu)

Marie
14 Moders efternavn(e)

Petersen
15 Deres slægtskabsforhold

,il3
2 cou

16 SDH dåbsdato

Faders bopæl Faders titel eller stilling 17 Endowment-dato 1 8 Dato bBseglet til forældre

19 ODlv.ning.kilde Fm 18 Juli 1954
Fødselsattest

. mT) £ Ma , lq„

Eksempel 2:

Bemærkninger

Skema / 1: Moderen beseglet i levende live til Henrik Larsen, 16 Sep 1898 - SL

Eksempel 3:

Skema
1

3 Vielsessied (sogn eller by. amt, stat eller land)

Raklev, Holbæk, Danmark
4 Vielsesdato

16 Jan 19oo

5 Ægtemandens fornavn(e)

Søren

6 Ægtemandens efternavn(e)

Hansen

7 Hustruens fornavn(e)

Sofie
8 Hustruens efternavn(e)

Olsen

9 Mandens alder

10
1 1 Ægtemandens faders fornavn(e) 12 Ægtemandens faders efternavn(e)

1 3 Ægtemandens moders fornavn(e) 14 Ægtemandens moders eftarnavn(e) 1 5 Hustruens
alder

16 X hvis enke
17

1 8 Hustruens faders fornavn(e) 1 9 Hustruens faders efternavn(e)

20 Hustruens moders fornavn(e) 21 Hustruens moders efternavn(e) 22 Deres Slægtskabsforhold

1 cou 1 r

2 3 Kilde

Vielsesattest
HDD 7 Juni 1951
wnn 6 Mai iqfi-T

Eksempel 4:

Bemærkninger

Skema ^ 1: Wife Sid - Lars Petersen

mindst et år efter dødsdatoen med de

nødvendige oplysninger, herunder

dødsdato for faderen og moderen som

anført herover, for at beseglingen til

forældrene kan udføres.

Hvis moderen til personen var be-

seglet i levende live til en anden mand,

anføres hans navn, beseglingsdatoen

og templet i rubrikken „Bemærknin-

ger". (Eksempel 2)

Når et afdød ægtepar er viet inden for

de sidste 95 år, skal dødsdatoen for

manden og hustruen opføres i rubrik-

ken Oplysningskilde. (HDD = Man-

dens dødsdato, WDD = Hustruens

dødsdato).

(Eksempel 3)

Et ægteskabs-skema må ikke indsen-

des til Genealogical Society til behand-

ling for et ægtepar, med mindre både

manden og hustruen er døde.

Der skal opføres et bestemt slægt-

skabsforhold til indsenderen for alle

personer, der er viet inden for de sid-

ste 95 år.

Når man indsender oplysninger på

ægteskabs-skemaer, skal følgende

spørgsmål besvares, hvis de er rele-

vante. (1) Var hustruen beseglet i le-

vende live? (Hvis svaret er ja, opføres

i rubrikken „Bemærkninger" skema-

nummer, og ordene „Wife Sid." (Hu-

stru beseglet), efterfulgt af navnet på

hendes mand.)

(Eksempel 4)

(2) Har hustruen en levende ægte-

fælle? (Hvis svaret er ja, opføres i ru-

brikken „Bemærkninger" skema-num-

mer og ordene „Living Spouse" (Le-

vende ægtefælle)).

Hvis der ikke eksisterer nogen antage-

lig enkelt kilde for en person fra en

direkte linie, da og kun da kan data

fra flere kilder anvendes, når man ind-

sender det pågældende navn.

Hvis en person ved at kombinere op-

lysninger fra flere sådanne kilder kan

identificeres på rette måde, skal hans

navn indsendes som barn på et fa-

milieskema. Navne fra sidelinier kan

kun indsendes, hvis de er identificeret

på rette måde fra en enkelt kilde, og

skal indsendes på det Individuelle

Skema.

Navne på personer, der ikke er iden-

tificeret på rette måde, vil ikke blive

anerkendt til tempel-ordinansearbejde

for øjeblikket.
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Den danske Mission 120 år
Den 14. juni er en historisk dag for Den danske

Mission, idet det denne dag er 120 år siden de

første missionærer med Erastus Snow i spidsen

kom til Danmark for at forkynde Evangeliet for det

danske folk.

I denne anledning vil ældste S. Dilworth Young af

De Halvfjerds' Første Råd komme til Danmark

sammen med sin hustru, søster Hulda Young, og

begivenheden vil blive fejret ved to store møder

søndag den 14. juni kl. 10 og kl. 14 for alle med-

lemmer i Den danske Mission. Møderne afholdes

i kirken på Maglegårds alle i Søborg, og vi håber

ved samme lejlighed at kunne indvie kirkebyg-

ningen.

Jubilæet vil blive indledt med en storslået fest afte-

nen før selve dagen, lørdag den 13. juni kl. 20,

også i kirken på Maglegårds alle. Til denne fest

håber vi også at se så mange som muligt af Kir-

kens medlemmer i hele missionen.

Under deres besøg i Danmark vil ældste Young
og søster Young også besøge missionærer og

grene ude i landet, og afholde møder, hvor det er

muligt.

Missionærafløsninger

Følgende missionærer er blevet hæderlig

afløst fra deres arbejde i den danske

mission:

3. december:

Douglas D. Horman fra Salt Lake City,

Utah, efter sidst at have arbejdet på mis-

sionskontoret.

Michael Vernon Nielsen fra Salt Lake City,

Utah, efter sidst at have arbejdet i Van-

løse.

9. december:

Michael M. Anderson fra Ephraim, Utah,

efter sidst at have arbejdet i Torshavn,

Færøerne.

12. december:

Theo Alan Hymas fra Midland', Michigan,

efter sidst at have arbejdet i Søborg.

Robert Marshall Egan fra Provo, Utah,

efter sidst at have arbejdet i Randers.

Walter Robert Plant fra Park Ridge, Illi-

nois, efter sidst at have arbejdet i Aal-

borg.

Jerome Anderson fra Riverton, Utah, efter

sidst at have arbejdet i Aarhus.

Billigrejser til Salt Lake City

I fremtiden vil der blive arrangeret billige

grupperejser fra de skandinaviske lande

til Salt Lake City i forbindelse med Ge-

neralkonferencerne.

Rejserne vil blive arrangeret dels fra

Danmark og dels fra Sverige eller Norge,

og søskende, som kunne tænke sig at

deltage i disse rejser, bedes kontakte

Missionskontoret, Dalgas Boulevard 164,

2000 København F., som vil henvise de

pågældende til de svenske eller norske

arrangører, såfremt de danske rejser er

fuldttegnet.

Stephen H. Carman fra Palo Alta, Cali-

fomia, efter sidst at have arbejdet i Her-

ning.

David J. Christensen fra Las Vegas, Ne-

vada, efter sidst at have arbejdet i Aal-

borg.

Norman Robinson fra Magrath, Alberta,

Canada, efter sidst at have arbejdet i

Aarhus.

27. december:

Janett Smith fra Vallejo, California, efter

sidst at have arbejdet i Randers.

29. december:

Robin Burgon fra Sandy, Utah, efter sidst

at have arbejdet i Skive.

Michael Woodland fra Paul, Idaho, efter

sidst at have arbejdet i København.

20. januar:

Earnest Darnell Denison fra San Angelo,

Texas, efter sidst at have arbejdet i

Næstved.

27. januar:

Lee Woolley Hansen fra Bountiful, Utah,

efter sidst at have arbejdet som assistent

til missionspræsidenten.

Rodney Grant Garner fra Ogden, Utah,

efter sidst at have arbejdet som assistent

til missionspræsidenten.

Larry Roy Wadman fra Ogden, Utah, efter

sidst at have arbejdet i Søborg.
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Missionærankomster:

Følgende missionærer er ankommet til den

danske mission:

12. marts:

John Hilmar Lassen fra Camarillo, California,

beskikket til at arbejde i Fredericia.

Don J. Childs fra Ferren, Utah, beskikket til at

arbejde i Herlev.

Har du forfædre i Sverige eller Norge?

Hvis ens forfædre nedstammer fra Sverige eller Norge og man ønsker at efterforske

dem i kirkebøgerne og ikke har mulighed for at rejse til de pågældende arkiver, kan

man købe mikrofilm over de kirkebøger oplysningerne skal findes i, og i de fleste

byer i Danmark har man på mindst et bibliotek læseapparater, som man kan benytte

til mikrofilmene. En rulle mikrofilm kan indeholde fra 2 til 5 kirkebøger, afhængig af

bøgernes størrelse.

Ønsker man mikrofilm fra Sverige, skriver man til Riksarkivet, Fack S-10026, Stock-

holm 34, Sverige og beder om en liste over genealogiske microfilmruller for den

Forsamling (kirkesogn) og Lån (amt) man ønsker. På listerne findes nummer på de

filmruller man søger efter, og man bestiller dem så, med angivelse af filmnummer,

hos A. B. Rekolid, Centrala Filmarkivet A. B., Hudiksvallsgatan 8, Stockholm VA,

Sverige. Rullerne koster ca. 40 sv. kr., og leveringstiden er ca. 3-6 uger.

Drejer det sig om Norge, skriver man til Riksarkivet, Bankplassen 3, Oslo, Norge, og

beder om tilbud på microfilm fra det kirkesogn, man ønsker oplysninger fra. Man
modtager så en liste over de film man har, hvilke årstal kirkebøgerne dækker, samt

pris og leveringstid, (ca. 58 n. kr., og lidt længere leveringstid end i Sverige.) Derefter

bestiller man de film man ønsker gennem Riksarkivet.

Vi takker broder og søster Johannes Vestbø, som har givet os ovenstående oplys-

ninger.

M.K.

DÅB:

København Nordre Gren:

22. november:

Anna-Marie Keblow Larsen døbt af bro-

der Felix Holgersen, håndspålæggelse

ved broder Marius Antonsen.

31. december:

Elly Margrethe Larsen døbt af ældste Dan

Chadwell, håndspålæggelse ved ældste

Bruce Woodruff.

Vejle:

6. december:

Dorte Pernille Sørensen døbt af broder

Bent Bisgaard 1

, håndspålæggelse ved

samme.

Peter Elmgreen Sørensen døbt af broder

Bent Bisgaard, håndspålæggelse ved

samme.

Slagelse:

18. december:

Bente Lykke Henriksen døbt af ældste

Nicklas Bowler, håndspålæggelse ved

ældste Terry Crow.

København Gren:

17. januar:

Bangta May Satterfield døbt af ældste

Leland Rasmussen, håndspålæggelse ved

ældste Kenneth Robinson.

Ordinationer:

Nordsjælland Gren:

26. oktober:

Jan Voss ordineret til lærer af broder

Kurt Voss.

Aarhus:

21. december:

Arne Kristensen ordineret til præst af

broder Jørn Holm Bendtsen.

Benny Peter Jensen ordineret til lærer af

broder Jens Lind Jensen.

Skive:

21 . december:

Poul Gade ordineret til præst af ældste

Robin Burgon.

Silkeborg:

4. januar:

Henrik Darre ordineret til diakon af bro-

der Vagn Ole Darre.

Bjarne Bidstrup ordineret til diakon af

broder Vagn Ole Darre.

Haderslev:

4. januar:

Peter Christensen ordineret til præst af

ældste Richard Sorenson.

Bryllupper:

Aalborg:

Den 29. november viedes søster Betty

Lausten til Alfred Johannesen. Stjernen

ønsker hjertelig til lykke!

Aarhus:

Den 27. december viedes broder Ole

Holm Bendtsen til Birgit Munkholm Thil-

lemann. Stjernen ønsker hjertelig til

lykke!

Den 17. januar viedes broder Svend

Christensen til søster Mariann Henriette

Nielsen. Stjernen ønsker hjertelig til

lykke!

Dødsfald:

København Nordre Gren:

Den 4. januar døde søster Anna Char-

lotte Kragh, næsten 90 år gammel, og

blev begravet den 9. januar fra kirken på

Maglegårds allé Søborg. Æret være

søster Kraghs minde!

Søster Kraghs datter har bedt os bringe

følgende:

En inderlig tak for al venlighed og kær-

lighed ved min moders begravelse. Tak

for smukke blomster og tak for de hjer-

tevarme taler.

Inger Kragh Hansen

København Nordre Gren:

Den 26. januar døde søster Agnes Fran-

ciska Kirstine Røder, 78 år gammel, og

blev begravet den 29. januar fra kirken

på Maglegårds allé i Søborg. Æret være

søster Røders minde!

Søster Røders børn beder os bringe en

hjertelig tak for deltagelsen ved deres

moders begravelse.
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Velsignelser:

Odense:

7. september:

Hanne Astrid Marie Jepsen Larsens søn,

Rene Sømod Jensen, velsignet af broder

Charles Larsen.

18. januar:

Eddie Edvardo Karnil og Ida Eilskov

Svarrer Karnils søn, Thomas Eilskov Kar-

nil, velsignet af sin fader.

Aalborg:

28. december:

Kjeld Poulsen og Grete Røgilds Poulsens

datter, Henriette Marie Poulsen, velsig-

net af sin fader.

Fødselsdage:

Vi siger til lykke til følgende søskende:

Anna Margrethe Elisabeth Nielsen, Aar-

hus, 75 år den 5. maj.

Thora Henriksen, Grækenlandsvej 13,

Amager, 80 år den 11. maj.

Marianne Elisa Pedersen, Odense, 65 år

den 13. maj.

Martin Emil Nielsen, Frederikslundvej

20, Nordre Gren, 65 år den 22. maj.

Ester Hansen, Aalborg, 65 år den 24.

maj.

Søren Theodor Nielsen, Roskilde, 70 år

den 29. maj.

Christian Klokker Hansen, Odense, 70 år

den 29. maj.

DÅB:

Esbjerg:

6. december 1969:

Susanne Øgaard, døbt af broder Knud Erik

Øgaard, håndspålæggelse ved samme.

København Gren:

13. december:

Kay Johan Schultz, døbt af ældste Michael

Woodland, håndspålæggelse ved broder Ib Han-

sen.

Per Krogh Svendsen, døbt af broder Johan

Benthin, håndspålæggelse ved samme.

Odense:

30. januar:

Edith Dahrla Bjerring, døbt af ældste Max V.

Nielsen, håndspålæggelse ved ældste Niels T.

Eskilsen.

Aalborg:

31

.

januar:

Hanne Holst Jensen, døbt af broder Verner Leo

Jensen, håndspålæggelse ved samme.

Frederikshavn:

31 . januar:

John Henrik Hansen, døbt af broder Ejvin

Kristensen, håndspålæggelse ved ældste Paul

Mickeisen.

Amager Gren:

7. februar:

Aage Brodersen, døbt af ældste Michael Welch,

håndspålæggelse ved broder Flemming Eliasen.

Velsignelser:

Esbjerg:

5. oktober 1969:

Poul Erik Buur og Lilja Anne-Lisa Sikanen Koi-

vistoien Buurs datter, Christina Buur, velsignet

af sin fader.

København Gren:

5. oktober:

Preben Svend Leif Steenberg Petersen og

Kirsten Hermansen Petersens søn, Niels Steen-

berg Petersen, velsignet af broder Svend Aage

Christensen.

2. november:

Johan Helge Benthin og Gerda Lund Benthins

søn, Franz Henrik Benthin, velsignet af sin

fader.

Amager Gren:

1 . februar:

Flemming Vilhelm Eliasen og Lis Hoffmann Lar-

sen Eliasens søn, Jacob Allan Eliasen, velsignet

af sin fader.

Esbjerg:

1. februar:

Bent Danielsen Jensen og Agnes Westergård

Jensens datter, Joan Westergård Jensen, vel-

signet af broder Jens Christian Lundbæk.

København Nordre Gren:

1. februar:

Wiggo Grandt Nielsen og Inge Steen Larsen

Nielsens datter, Jette Steen Grandt Nielsen, vel-

signet af broder Arne Sandahl.

Odense:

8. februar:

Jens Ole Byskov og Annie Sørensen Byskovs

søn, Ulf Byskov, velsignet af broder Johannes

Ansgar Sørensen.

Ordinationer:

København Nordre Gren:

21. september 1969;

Allan Stig Petersen ordineret til ældste af bro-

der Verner Buur.

København Gren:

12. oktober 1S69:

Aage Amandus Bruun ordineret til lærer af bro-

der Henning Åager.

19. oktober:

Jens Peter Kristensen ordineret til præst af bro-

der Magnus Olesen.

11. januar 1970:

Kay Johan Schultz ordineret til diakon af broder

Ib Hansen.

Per Krogh Svendsen ordineret til diakon af

broder Ib Hansen.

2. februar:

Jørgen Skytte Damø ordineret til lærer af bro-

der Arthur Sørensen.

Esbjerg Gren:

12. oktober 1969:

Bjarne Schmidt ordineret til lærer af broder

Aage Hansen.

19. oktober:

Bent Danielsen Jensen ordineret til diakon af

broder Carl-Johan Grabe.

Gert Lussmann Hansen ordineret til diakon af

broder Aage Hansen.

Arne Hansen ordineret til diakon af broder Aage
Hansen.

9. november:

Erik Kjærgaard ordineret til lærer af broder

Hans Thorhauge.

16. november:

Ditlev Berndt Jørgen Løhr ordineret til diakon af

broder Carl-Johan Grabe.

Slagelse:

23. november 1969:

Jan Giesmann Lindhardt ordineret til lærer af

broder Bent Giesmann Lindhardt.

Frederikshavn:

1. januar 1970:

Arne Holm Larsen ordineret til lærer af broder

Jens Holm Larsen.

Odense:

11. januar:

Ib Bjarne Hansen ordineret til ældste af broder

Verner Buur.

Bryllupper:

Frederikshavn:

Den 18. oktober 1969 viedes broder Ejvin John

Kristensen og søster Kirsten Elisabeth Klausen.

Stjernen ønsker hjertelig til lykke!

Amager Gren:

Den 31. januar viedes søster Annette Solveig

Asmussen til Jakob Giesing Slangerup. Stjernen

ønsker hjertelig til lykke!

København:

Onsdag den 17. december viedes i London

Templet broder Helge Nørrung og søster Hanne
Clausen Wrang. Stjernen ønsker hjertelig til

lykke!

DØDSFALD:
Amager Gren:

Den 3. december 1969 døde søster Karen Marie

Katrine Andreasen Lang, 76 år gammel. Æret

være søster Langs minde!

Fødselsdage:

Vi siger til lykke til følgende søskende:

Dagmar Johanne Jørgensen, Peter Bangsvej 270,

København, 75 år den 1. juni.

Karen Sørine Valborg Larsen, Frederikshavn,

70 år den 10. juni.

Harald Holm, Fåborg, 70 år den 20. juni.

Svend Georg Jensen, Odense, 70 år den 22. juni.

Emmy Christine Holm, Fåborg, 65 år den 28. juni.

Rettelse til SDH Kalender:

Søster Ruth Ravn Petersen, Kolding, beder os

meddele, at hun bor Skovgærdet 9, Tved, 6000

Kolding, og ikke Dalgærdet, som der står i

Kalenderen, side 32. Indehavere af Kalenderen

bedes rette dette.

Missionærafløsninger:

Følgende missionærer er blevet hæderlig afløst

fra deres arbejde i den danske mission:

16. februar:

Marvin R. Poulsen fra Richfield, Ute.h, efter sidst

at have arbejdet som financiel sekretær på Mis-

sionskontoret.

Larry E. Fjeldsted fra Centerfield, Utah, efter

sidst at have arbejdet i Torshavn, Færøerne.

Bruce P. Eriksen fra Rockford, Illinois, efter

sidst at have arbejdet i Esbjerg.

2. marts:

William R. Lyells fra Ogden, Utah, efter sidst

at have arbejdet som sekretær til missions-

præsidenten.

Russel Sorensen fra Salt Lake City, Utah, efter

sidst at have arbejdet som missionssekretær

(statistiksekretær).

26. februar:

John Powell Ricks fra Rexburg, Idaho, efter sidst

at have arbejdet i Hjørring.

3. marts:

Niels T. Eskeisen fra Belleview, Washington,

efter sidst at have arbejdet i Odense.

5. marts:

Daniel Kent Olsen fra Ephraim, Utah, efter sidst

at have arbejde i Randers.

16. marts:

Joseph Rodney Christensen fra Kaysville, Utah.

efter sidst at have arbejdet som bogtrykker på

Missionskontoret.

30. marts:

Max Ross MendenhaM fra Raymond, Alberta,

Canada, efter sidst at have arbejdet i Aalborg.



Hverdagens Poesi
af RICHARD L EVANS

Den ansete Sir William Osler (canadisk læge 1849

—

1919) giver udtryk for en tanke, der bringer det daglige

rutinearbejde i centrum. „Hverdagens poesi", kalder

han det. „Intet vil hjælpe dig stærkere", sagde han,

„end evnen til i det trivielle rutinearbejde at finde livets

sande poesi, poesien i hverdagen om den jævne mand,
om den almindelige, hårdt arbejdende kvinde med de-

res kærlighed og deres glæder, deres sorgerog bekym-
ringer. Vi forherliger ofte det usædvanlige, det over-

drevne, det kunstige, men verden fortsætter, dag efter

dag ved ærlige, tålmodige anstrengelser fra alminde-
lige, trofaste mænd og kvinder, der stilles overfor de-

res problemer med at klare deres forpligtelser, tage
sig af børnene, pleje de syge og tage vare på hinan-

den. De udfører vigtige funktioner ved at gøre deres
arbejde godt, og holder modet oppe. Og uden disse

vidunderlige hverdagsmennesker, der udfører det dag-
lige arbejde, der skal gøres, ville verden ikke være
værd at leve i. Maskiner kan aldrig erstatte tænkende,
samvittighedsfulde, trofaste arbejdende mennesker.
Ydre glans eller lediggang kan aldrig erstatte det

solide arbejde i verden der skal udføres, fordi det er

nødvendigt at udføre det i dag. „Hvis du udfører, dit

arbejde med fuldkommen trofasthed," sagde Philips

Brooks (American Episcopal Bishop 1835—1893)

„yder du et lige så betydeligt bidrag til de almindelige

goder som den dygtigste arbejder. Gå til dit arbejde og
udfør det med glæde og kærlighed. . . inderligt hengi-

vent for arbejdet og dog inderlig taknemmelig for det

arbejde, som andre udfører — så alt kan blive godt,

og hvert menneske bør gøre sit bedste på sit eget om-
råde. At vide hvad der skal udføres og så gøre det, er

ikke blot vigtigt, men ofte heltemodigt på sin egen
måde. Tak Gud for oprigtige og vidunderlige mænd,
kvinder og børn, der omhyggeligt og ærligt udfører det,

der skal gøres hver eneste dag til trods for vanske-
ligheder og skuffelser, for trofaste mennesker, for al-

mindelige ting, for rutinepligter — for godt udført ar-

bejde — for „Hverdagens poesi". q


